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URANIA – NASZA MUZA

³aœnie mija rok od œmierci Andrzeja Woszczyka, Redaktora, który przez 16
lat przechowa³ 90-letni tytu³ do naszych czasów. Ale to te¿ szósty numer
Uranii, w którym próbujê przystosowaæ j¹ do tych czasów. Nie jest lekko!

Pomimo kolorowej sukienki i wielkich wysi³ków promocyjnych sprzeda¿ roœnie opornie.
Czy jest to wynikiem kryzysu, czy te¿ zainteresowanie niebem jako Ÿród³em kultury
sta³o siê a¿ tak elitarne? Najtrudniejsze okaza³o siê zró¿nicowanie pisma, tak
pod wzglêdem treœci, jak i adresatów artyku³ów. Wci¹¿ naj³atwiej o materia³y
upowszechniaj¹ce naukê, które wielkim wysi³kiem redaktorów s¹ przystosowywane

do mo¿liwoœci przeciêtnego czytelnika.
Du¿o trudniej o treœci edukacyjne,
zw³aszcza dla najm³odszych. Jak wa¿nym
gad¿etem w kszta³towaniu œwiadomoœci
zwi¹zku Ziemi ze Wszechœwiatem mo¿e
byæ zwyk³y parasol! Jak sprawiæ, by taki
parasol trafi³ np. do ka¿dego przedszkola?
Jak rozwijaæ tematy priorytetowe spo³ecznie,
jak ochrona ciemnego nieba, szkolne
i publiczne obserwatoria astronomiczne,
wejœcie Polski do ESO oraz najwa¿niejsze
inwestycje instrumentalne? Permanentnie
brakuje na nie miejsca, a chcia³oby siê z nimi
trafiæ przede wszystkim do w³adzy
i polityków. A co z badaniami kosmicznymi
w dobie pierwszych polskich satelitów i wejœcia

do ESA? W jaki sposób zadowoliæ mi³oœników astronomii? Radziæ, jak kupiæ
pierwszy teleskop, czy pokazywaæ astrofotograficzne osi¹gniêcia najwybitniejszych
z nich? A gdzie miejsce na historiê astronomii, na gnomonikê, a nawet krótk¹ kronikê
bie¿¹cych wydarzeñ? Przecie¿ ani Rok Astronomii 2009, ani Rok Heweliusza 2011
nie mia³y takich podsumowañ. Jak sprawiæ, by przypadkowy klient ogl¹daj¹cy
Uraniê w ksiêgarni nie tylko zamówi³ prenumeratê, ale zakupi³ popularnonaukow¹
ksi¹¿kê b¹dŸ poradnik obserwatora albo pierwszy teleskop? Rok temu marzy³em
o Uranii jako o miesiêczniku. By³aby to jednak taka sama Urania, jak teraz jest
co dwa miesi¹ce! Aby j¹ odpowiednio zró¿nicowaæ, najpierw powinniœmy podwoiæ
objêtoœæ! Na razie robimy merytoryczn¹ i ekonomiczn¹ przymiarkê, by przy tej samej
cenie Uranii mog³a mieæ w przysz³ym roku 80 stron. Na razie wci¹¿ musimy
odk³adaæ na póŸniej wiele atrakcyjnych publikacji, bo nie mieszcz¹ nam siê
w numerze. Na szczêœcie s¹ te¿ okolicznoœci, które sprzyjaj¹ Uranii. Po roku
wspó³pracy ka¿dy z cz³onków redakcji znalaz³ swoje miejsce i dzia³kê, a ostatnio
zyskaliœmy nowego redaktora oraz sekretarkê.

Nie mogliœmy d³u¿ej zwlekaæ z publikacj¹ tekstów na temat osi¹gniêæ
i dziedzictwa projektu OGLE. To najwy¿sza œwiatowa pó³ka w dziedzinie badañ.
To nawet jeszcze nie po³owa artyku³ów jubileuszowych, a kolejne odkrycia zmusz¹ nas
na pewno do wielokrotnych powrotów do polskiego Las Campanas w przysz³oœci.
Bogate ¿niwo w edukacyjnym nurcie w Uranii powinna daæ w przysz³ych numerach
niezwyk³a konferencja, któr¹ uda³o siê przeprowadziæ pod koniec maja w Kruszwicy,
mieœcie z jedn¹ z najbardziej aktywnych astrobaz. Wyk³adów naukowców,
popularyzatorów i mi³oœników astronomii wys³uchali nauczyciele z kujawsko-
-pomorskich astrobaz i uczniowie z Kruszwicy. O dziwo, to „amatorzy”, m.in. znani
z Uranii, Przemek ¯o³¹dek, Pawe³ Maksym i inni okazali siê gwiazdami
konferencji. Do Kruszwicy wróci³em jeszcze raz. Szóstego czerwca rano, ze szczytu
Mysiej Wie¿y, ponad 60 km horyzontem wraz ze wspó³czesnym Popielem, czyli
burmistrzem miasteczka i kilkoma ekipami telewizyjnymi œledziliœmy cudowny
tranzyt Wenus. Naszych wra¿eñ i zdjêæ myszy nie zjad³y – powrócimy do nich
w nastêpnym numerze.

Maciej Miko³ajewski
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Rados³aw Poleski

O OGLE w ogóle
Rozpoczynaj¹c cykl artyku³ów poœwiêconych OGLE – jednemu z najbardziej
owocnych przedsiêwziêæ polskiej astronomii – autor przedstawia zasady
funkcjonowania projektu, jego instrumentarium i cele naukowe.

Rados³aw Poleski

Dwie dekady zalotnego zerkania
Wraz z najm³odszym uczestnikiem projektu OGLE poznajemy 20-letni¹ historiê
programu, wy³aniaj¹c¹ siê ze wspomnieñ jego twórców. Przy okazji powstaje
podsumowanie najwa¿niejszych osi¹gniêæ grupy.

Szymon Koz³owski

Planety z mikrosoczewek
Projekt OGLE okaza³ siê bardzo skuteczny w odkrywaniu planet pozas³onecznych,
w tym do ³owienia planet swobodnie b³¹dz¹cych w przestrzeni, niezwi¹zanych
z ¿adn¹ gwiazd¹.

W AKTUALNYM NUMERZEDawno temu w Uranii…
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W skrócie

ESO wybuduje najwiêkszy teleskop na œwiecie 209
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VLT przyjrza³ siê mg³awicy Wojna i Pokój 225
Trzy nowe planetoidy z polskimi nazwami 225
Ciemne galaktyki z wczesnego Wszechœwiata 224

KALENDARZYK HISTORYCZNY

28 V 585 r. p.n.e. – zaæmienie s³oñca
przepowiedziane przez Talesa

Przed 2547 laty w dniu 28 maja 585 r. p. n. e.
nast¹pi³o ca³kowite zaæmienie S³oñca
w basenie Morza Œródziemnego,
przepowiedziane przez Talesa. By³o to
pierwsze tego rodzaju zjawisko
przewidziane przez astronomów greckich.
W tym dniu toczy³a siê rozprawa orê¿na
w Azji Mniejszej nad rzek¹ Halys pomiêdzy
wojskami Medów i Lidyjczyków. Gdy
nieoczekiwanie pole bitwy ogarnê³y za dnia
ciemnoœci nocne, przera¿eni ¿o³nierze
porzucili broñ i uciekli. Na plac boju nie
powrócili. Zawarto pokój.
Tales, który ¿y³ w latach 640–560 p.n.e., by³
za³o¿ycielem joñskiej szko³y filozofów.
Odegra³a ona wa¿n¹ rolê w nauce greckiej.
Tales du¿o podró¿owa³. Przebywa³ te¿
w Egipcie, gdzie – wed³ug P1utarcha –
wymierzy³ w obecnoœci faraona Amasisa
wysokoœæ piramidy na podstawie d³ugoœci
rzucanego przez ni¹ cienia, który porówna³
z cieniem pionowo ustawionej laski
o znanej d³ugoœci. Mia³ znaczny zakres
wiadomoœci z geometrii. Musia³ znaæ okres
powtarzania siê zaæmieñ, zwany saros, który
liczy 6585,32 dni i odpowiada dok³adnie
223 miesi¹com synodycznym.

J. Gadomski

TO I OWO

O kometach po ludzku

Julian Weinberg, autor ksi¹¿ki „Geozofia
powstania i rozwoju kuli ziemskiej”, której
wydanie pochodzi z 1894 r., w nastêpuj¹cy
sposób rozprawia o kometach: S¹dz¹c po
ludzku o kometach, jako o wspólnej w³asnoœci
wszechœwiata, mo¿na je uwa¿aæ za rodzaj
magazynu zapasowego, dla uzupe³nienia
braków, naprawienia uszkodzeñ, dope³nienia
ciê¿aru, a to wszystko celem utrzymania
równowagi ogólnej. W innym miejscu: (…)
kometa swoim ruchem i blaskiem przekonywa,
¿e jest przejœciem z idei, czyli eteru kosmicznego,
do materyi; ¿e ona w¹t³a, bez w³asnego œwiat³a,
bez ciep³a, bez wagi, z ³atwoœci¹ podlegaj¹ca
rozdzieleniu, nie wiedzieæ zk¹d powsta³a, nie
wiedzieæ dok¹d d¹¿y, kosmopolityczna, nale¿¹ca
do wszechœwiata, b³¹dz¹ca po wszechœwiecie,
mo¿e jedynie daæ nam wyobra¿enie o poczêciu

50 lat temu
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Kopu³a Teleskopu Warszawskiego
w Obserwatorium Las Campanas,
który od 1996 r. s³u¿y projektowi OGLE.
Pastel £ukasza Wyrzykowskiego
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Hybris i Niobe
dwie sekundy za planetoid¹! 237

NA OK£ADCE

Anomalne wschody S³oñca

Zjawisko nazywane „efektem Nowej
Ziemi”, polegaj¹ce na nieoczekiwanych
pojawieniach siê S³oñca nad horyzontem
rejonów polarnych podczas tamtejszej
nocy, zosta³o po raz pierwszy
sfotografowane w roku 1979, w pobli¿u
miasteczka Taktojaktuk (69°45' szerokoœci
geograficznej pó³nocnej), na brzegu Morza
Beauforta. Na ka¿dym z wykonanych wtedy
zdjêæ mo¿na zobaczyæ kilka obrazów
S³oñca, usytuowanych na ró¿nych
wysokoœciach nad horyzontem. Opisywane
zjawisko jest zwi¹zane z siln¹ inwersj¹
temperaturow¹ w rejonach biegunowych,
wywo³uj¹c¹ anomalne za³amanie promieni
œwietlnych w atmosferze. Nazwa zjawiska
upamiêtnia pierwsz¹ (wizualn¹) rejestracjê,
dokonan¹ w styczniu 1597 r. w pobli¿u
Nowej Ziemi (76°12' szer. geogr. pó³n.),
podczas trzeciej ekspedycji Wilhelma
Barentsa, poszukuj¹cej przejœcia
pó³nocnowschodniego.

Wg Polar Research, 1986, 23, 205.
ZBIGNIEW PAPROTNY

25 lat temu

materyi. Dlatego mniemam, ¿e kosmologiê
od komety poczynaæ nale¿y.
Dziwne, a jednak nasi dziadowie mogli
przytoczone fragmenty traktowaæ zupe³nie
powa¿nie.

A. BiskupskiBogdan Jarzyna

Namibia – astrofotograficzne eldorado 210

mistrzowie astrofotografii:

Wyniki konkursu AstroCamera 2012 213

Nowe czasopisma na rynku:

Astronomia Amatorska 220

AstroNautilus 221

III Edycja Konkursu Astronomicznego

„A jednak siê krêci…”
Konkurs jest przeznaczony dla szkó³, oœrodków wychowawczych, œwietlic oraz
instytucji organizuj¹cych letni wypoczynek dzieci i m³odzie¿y. Zadanie konkursowe
polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajêæ o tematyce astronomicznej,
zwi¹zanej z badaniami kosmicznymi itp.
G³ówn¹ nagrod¹ jest teleskop astronomiczny ufundowany przez dystrybutora
sprzêtu astronomicznego ASTROKRAK. Najlepsi otrzymaj¹ tak¿e zestaw ksi¹¿ek,
map lub akcesoriów astronomicznych.
Organizatorami konkursu s¹: Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Uniwer-
sytet Pedagogiczny w Krakowie
REGULAMIN KONKURSU, SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE O ZG£OSZE-
NIACH I WARUNKACH UDZIA£U, A TAK¯E PRZYK£ADOWE SCENARIU-
SZE I PROPOZYCJE ZAJÊÆ ZNAJDUJ¥ SIÊ NA

www.as.up.krakow.pl/edu/konkursy
185
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Rados³aw Poleski

Od 20 lat, niemal ka¿dej nocy na szczycie chilijskiej góry Las Campanas jeden
z astronomów pracuj¹cych w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu War-
szawskiego otwiera kopu³ê teleskopu. Rozpoczyna siê kolejna seria obserwacji
w ramach programu OGLE (ang. Optical Gravitational Lensing Experiment –
Optyczny Eksperyment Soczewkowania Grawitacyjnego). Prosty w istocie pomys³,
konsekwentnie realizowany, okaza³ siê jednym z najbardziej owocnych przedsiê-
wziêæ w historii polskiej astronomii. O co w tym chodzi?

20 lat OGLE

Wspó³czeœnie badanie planet,
gwiazd, gromad i galaktyk
wi¹¿e siê zwykle z wykony-

waniem zdjêæ nieba i póŸniejszym ich
przetwarzaniem. Je¿eli g³ównym celem
obserwacji s¹ gwiazdy, to pojedyncze
zdjêcie umo¿liwia nam zmierzenie tyl-
ko dwóch ich parametrów: jasnoœci i po-

zycji. Warszawscy astronomowie z pro-
jektu OGLE badaj¹ g³ównie zmiany ja-
snoœci gwiazd. Ka¿dej nocy fotografuj¹
te same obszary nieba i poszukuj¹
gwiazd, które jaœniej¹ lub s³abn¹. Pro-
jekt OGLE ma za zadanie monitorowa-
nie jasnoœci mo¿liwie du¿ej liczby
gwiazd, st¹d te¿ s¹ obserwowane najgêst-

sze rejony nieba: zgrubienie centralne
Galaktyki oraz Wielki i Ma³y Ob³ok
Magellana. Ob³oki to dwie pobliskie ga-
laktyki, które go³ym okiem mo¿na zo-
baczyæ z po³udniowej pó³kuli.

Tylko na zdjêciach nieba dobrej jako-
œci, czyli nie tylko dobrze naœwietlonych,
ale i mo¿liwie ostrych, mo¿na wykony-
waæ dok³adne pomiary jasnoœci gwiazd.
Wa¿ne jest, by obrazy gwiazd by³y mo¿-
liwie ma³e i oddzielone od s¹siednich. Aby
to osi¹gn¹æ, obserwacje s¹ prowadzone
z Obserwatorium Las Campanas (Chile),
które jest jednym z najlepszych miejsc dla
astronomów na Ziemi. Jak wiele zale¿y
od warunków pogodowych, pokazuje
rys. 1. Dodatkowym atutem chilijskiego
obserwatorium jest to, ¿e szerokoœæ geo-
graficzna jest prawie równa deklinacji
centrum Galaktyki. Dziêki temu najwa¿-
niejszy dla OGLE obszar nieba góruje
parê stopni od zenitu.

Teleskop Warszawski, bo tak nazywa
siê instrument, który s³u¿y projektowi
OGLE, w najgêstszych rejonach zgru-
bienia centralnego Galaktyki na jednym
zdjêciu rejestruje kilka milionów gwiazd.
Wœród nich s¹ gwiazdy pokazuj¹ce cha-

Czêœæ Obserwatorium Las Campanas. Widaæ kopu³y teleskopów (od lewej): Du Pont, Warszawskiego i Swope. Wszystkie kopu³y s¹
ju¿ otwarte i gotowe do obserwacji. Obok kopu³y Teleskopu Warszawskiego widaæ budynek obserwatora (z czerwonym dachem).
Fot. Krzysztof Ulaczyk
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Jubileusz OGLE

rakterystyczne pojaœnienia, powodowa-
ne mikrosoczewkowaniem grawitacyj-
nym (zjawisko przewidziane przez
ogóln¹ teoriê wzglêdnoœci Einsteina) i to
one stanowi¹ najwa¿niejszy cel poszu-
kiwañ. Niejako przy okazji rejestruj¹ siê
tysi¹ce gwiazd zmiennych, które dla
warszawskich astronomów s¹ równie¿
bardzo wa¿ne. Ich blask zmienia siê
w bardzo ró¿nych skalach czasowych –
od kilkunastu minut do wielu lat. Dlate-
go obserwacje tego samego pola na nie-
bie s¹ powtarzane nawet co oko³o 20 min
(3 najgêstsze pola). Ka¿dej kolejnej nocy
powtarzane s¹ obserwacje tych samych
pól, ale – co jest niezwyk³e na skalê œwia-
tow¹ – do tych samych pól wracamy rok,
dwa, a nawet kilkanaœcie lat póŸniej.
Takie podejœcie do obserwacji pozwala
badaæ zjawiska niedostêpne w inny spo-
sób. Przyk³adem niech bêd¹ uk³ady po-
dwójne gwiazd, które s¹ tak blisko sie-
bie, ¿e nie mo¿na ich rozdzieliæ,
a jednoczeœnie s¹ ustawione tak, ¿e dwie
gwiazdy zaæmiewaj¹ siê co jakiœ czas.
Jak odkrywaæ takie uk³ady? Z góry nie
wiadomo, kiedy zajdzie zaæmienie i któ-
ra z gwiazd poka¿e takie zjawisko. Poza
zaæmieniem uk³ady podwójne niczym
nie ró¿ni¹ siê od innych gwiazd, dlate-
go o obecnoœci drugiej gwiazdy mo¿e-
my siê dowiedzieæ tylko w przypadku,
gdy wykonamy obserwacje w odpo-
wiednim momencie. Dziêki obserwa-
cjom OGLE udaje siê znajdowaæ uk³a-
dy zaæmieniowe, w których zaæmienia
trwaj¹ce zaledwie kilka–kilkanaœcie dni
zachodz¹ raz na parê lat. Trzeba byæ
naprawdê cierpliwym i sumiennym, by
wykryæ takie gwiazdy. U innych gwiazd
zmiany jasnoœci trwaj¹ce kilkadziesi¹t
minut mog¹ œwiadczyæ o istnieniu pla-
net pozas³onecznych o masach porów-
nywalnych z mas¹ Ziemi, czyli poten-
cjalnie takich, na których rozwinê³o siê
¿ycie. (Szerzej o tym pisze Szymon
Koz³owski, s. 198.

Dwa g³ówne elementy ca³ego sys-
temu obserwacyjnego to tele-
skop i kamera. Najpierw omó-

wimy wiêkszy z nich, potem ten dro¿-
szy, a nastêpnie kolejne elementy. Za-
cznijmy wiêc od teleskopu. Ma œrednicê
lustra g³ównego 1,3 m. Teleskop War-
szawski nale¿y do stosunkowo ma³ych,
jeœli porównamy go do innych telesko-
pów profesjonalnych. W Obserwato-

rium Las Campanas znajduj¹ siê tele-
skopy o œrednicach 1 m, 2,5 m oraz dwa
teleskopy 6,5 m, a do tego ca³a armia
teleskopów klasy 10–20 cm. Sterowa-
nie Teleskopem Warszawskim jest
skomputeryzowane. Teleskop by³ pro-
jektowany pod k¹tem realizacji projektu
OGLE. Na wspomnianych wczeœniej
wiêkszych teleskopach astronom obser-
wuje kilka nocy, a potem kolejny badacz
przejmuje stery i zabiera siê za obserwa-
cje innych obiektów. Teleskop Warszaw-
ski tym siê odró¿nia od innych, ¿e jest
dedykowany projektowi OGLE.

Kamera u¿ywana obecnie w projek-
cie OGLE jest unikatem na skalê œwia-
tow¹. To jeden z niewielu tak du¿ych in-
strumentów, który przeznaczony jest do
jednego przegl¹du nieba. Ma 256 milio-
nów pikseli, a w ka¿dym pikselu mieœci

siê ponad sto tysiêcy elektronów. Dziêki
elektronice nowej generacji komputer
mo¿e przeczytaæ zdjêcie zrobione przez
kamerê w 20 s, co jest znacz¹c¹ popraw¹
w porównaniu z poprzednio u¿ywany-
mi instrumentami. Dziêki du¿ej liczbie
pikseli jednym zdjêciem mo¿na obj¹æ na
niebie 1,4 stopnia kwadratowego. To
ponad szeœæ razy wiêcej ni¿ tarcza Ksiê-
¿yca w pe³ni.

Rysunek 1 zosta³ pokazany w odcie-
niach szaroœci, bo tak rejestrowane s¹
zdjêcia astronomiczne – kamery nie robi¹
zdjêæ kolorowych. Rejestruj¹ one tylko
strumieñ œwiat³a. Kolory, które mo¿emy
podziwiaæ na zdjêciach nieba, choæby na
ok³adkach „Uranii”, bior¹ siê z po³¹cze-
nia zdjêæ wykonanych przez kilka ró¿-
nych filtrów. W przypadku OGLE ob-
serwacje prowadzi siê tylko w dwóch

Teleskop Warszawski w Obserwatorium Las Campanas. Pod lustrem widoczna kamera
OGLE IV. Fot. OGLE
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filtrach. W filtrze oznaczanym liter¹
I zbieranych jest oko³o 90% obserwacji
i to te dane s¹ u¿ywane do wyszukiwa-
nia zmian jasnoœci gwiazd. Œrodek czu-
³oœci tego filtru przypada na œwiat³o
o d³ugoœci fali 800 nm, czyli jest trochê
d³u¿sze o tego, co ludzkie oko postrzega
jako kolor czerwony. Drugi z filtrów (V)
pokrywa zakres barw od lekko zielonej
(480 nm) przez ¿ó³t¹ (540 nm), gdzie
przypada najwiêksza czu³oœæ, po poma-
rañczow¹ (600 nm). Ró¿nica jasnoœci
obiektu w obu filtrach V-I to jego barwa,
która jest funkcj¹ temperatury – im
obiekt ch³odniejszy, tym bardziej czer-
wony. Dziêki obserwacjom w dwóch fil-
trach jest wiêc mo¿liwe skonstruowanie
diagramów barwa-jasnoœæ, które pozwa-
laj¹ okreœliæ temperatury gwiazd i klasê
jasnoœci – czy dana gwiazda jest kar³em,
czy olbrzymem.

Oko³o 20 m od kopu³y teleskopu znaj-
duje siê budynek, z którego astronom
steruje obserwacjami. Odsuniêcie obser-
watora z komputerami, kaloryferem,
czajnikiem, lodówk¹ i innymi Ÿród³ami
ciep³a od teleskopu jest konieczne, gdy¿
ciep³o wytwarzane w budynku zaburza
atmosferê i utrudnia prowadzenie obser-
wacji. W budynku poza komputerami do
sterowania teleskopem, kopu³¹, kamer¹
i filtrami znajduje siê te¿ ma³e centrum
obliczeniowe, które przez prawie ca³¹
dobê analizuje zebrane obrazki. To jest
kolejna cecha, która odró¿nia OGLE od
wiêkszoœci projektów obserwacyjnych.
Z regu³y astronomowie zabieraj¹ siê za
redukcjê i analizê obserwacji, gdy zbior¹
ca³y zaplanowany materia³. W przypad-
ku d³u¿szych projektów, takich jak
OGLE, liczba zrobionych zdjêæ jest tak

Kamera OGLE IV jest mozaik¹ 32 chipów. Ka¿dy z nich ma wymiary 3 cm × 6 cm i zawiera
8 mln pikseli. Fot. OGLE

du¿a, ¿eby takie podejœcie by³o mo¿li-
we. Na bie¿¹co trzeba redukowaæ obser-
wacje, czyli usuwaæ ze zdjêæ efekty in-
strumentalne powodowane przez
elektronikê kamery, oraz wykonywaæ fo-
tometriê, czyli mierzyæ jasnoœci gwiazd.

Do pomiaru jasnoœci gwiazd sto-
suje siê dwie metody: fotome-
triê profilow¹ i metodê odejmo-

wania obrazów. Gwiazdy na zdjêciach
wydaj¹ siê okr¹g³e nie dlatego, ¿e wi-
dzimy ich powierzchnie, ale dlatego ¿e
atmosfera ziemska rozprasza ich œwia-
t³o. W fotometrii profilowej szuka siê
matematycznego opisu tego rozprasza-
nia. Z regu³y jest to opisane krzyw¹ po-
dobn¹ w kszta³cie do dzwonu. Taki mo-
del dopasowujemy do ka¿dej gwiazdy

i w ten sposób znajdujemy jednoczeœnie
wspó³rzêdne gwiazdy na zdjêciu i jej ja-
snoœæ, która w analogii z dzwonem od-
powiada jego wysokoœci. Metoda ta dzia-
³a bardzo dobrze a¿ do momentu, gdy
jest bardzo du¿o gwiazd i obrazy s¹sied-
nich gwiazd na siebie nachodz¹. Nie
mo¿na wtedy jednoznacznie dopasowaæ
kilku takich „dzwonów” po³o¿onych bli-
sko siebie.

Gdy zawodzi fotometria profilowa,
to z pomoc¹ przychodzi metoda odej-
mowania obrazów. Do jej zastosowa-
nia s¹ potrzebne dwa obrazy: jeden, któ-
ry bêdzie mierzony i drugi –
referencyjny, który powstaje z najlep-
szych obrazów danego pola. W przy-
padku projektu OGLE te najlepsze ob-
razy s¹ wybierane spoœród kilkuset lub
nawet paru tysiêcy zdjêæ zebranych
przez kilka lat. Gdy ju¿ mamy oba: ob-
raz referencyjny i ten mierzony, to
pierwszy z nich przekszta³camy tak, by
by³ mo¿liwie podobny do zdjêcia mie-
rzonego. Te przekszta³cenia s¹ dwoja-
kiego rodzaju. Po pierwsze gwiazdy
trzeba umieœciæ w odpowiadaj¹cych so-
bie pikselach obu obrazów. Najprostsze,
co mo¿na zrobiæ, to przesun¹æ obraz re-
ferencyjny tak, by gwiazdy by³y w tych
samych miejscach. Po drugie trzeba po-
szerzyæ obrazy gwiazd na zdjêciu refe-
rencyjnym tak, by by³y takie same, jak
te na obrazie badanym. W tym drugim
kroku najs³absze gwiazdy po³o¿one bli-
sko jaœniejszych przestaj¹ byæ widocz-

Rys. 1. Dwa ma³e wycinki zdjêæ wykonanych w ramach projektu OGLE, które pokrywaj¹ 45” ×
45”, czyli 70 000 razy mniej ni¿ pole widzenia kamery. Po lewej zrobione w warunkach typo-
wych dla Obserwatorium Las Campanas (seeing 1”), po prawej w znacznie gorszych (seeing
1,5”). Nawet w tym drugim przypadku, rozdzielczoœæ obrazu jest lepsza od tego, co mo¿na
uzyskaæ w Polsce
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ne. Nastêpnie oba obrazki s¹ odejmowa-
ne. Po odjêciu mamy sygna³ zerowy tam,
gdzie by³y gwiazdy o jasnoœci takiej sa-
mej, jak na zdjêciu referencyjnym. Jeœli
mamy sygna³ dodatni, to znaczy, ¿e na
obrazie badanym gwiazda by³a jaœniej-
sza ni¿ na referencyjnym, a ujemny jeœli
gwiazda by³a s³absza (rys. 2).

W przypadku OGLE fotometria
jest wykonywana przez kom-
putery znajduj¹ce siê w bu-

dynku obserwatora. Najciekawsze zja-
wiska mikrosoczewkowe s¹ analizowa-
ne od razu – ich fotometria dostêpna jest
w kilka minut po wykonaniu ekspozy-
cji. W przypadku gwiazd zmieniaj¹cych
siê w skali lat nie ma koniecznoœci, by
sprawdzaæ ka¿dy nowy pomiar na bie-
¿¹co. Takie gwiazdy bada siê, gdy zbie-
rze siê odpowiednio du¿o danych. Trze-
ba tutaj dodaæ, ¿e bardzo czêsto dane
zebrane przez warszawskich astrono-
mów s¹ analizowane w po³¹czeniu z ob-
serwacjami z innych teleskopów. Przy-
k³adowo, mikrosoczewki grawitacyjne,
które pokazuj¹ œlady istnienia planet, s¹
analizowane dopiero wtedy, gdy po³¹czy
siê dane zebrane przez wszystkich ob-
serwatorów bior¹cych udzia³ w kampa-
nii obserwacyjnej dla danego obiektu.
Nierzadko jednoczeœnie analizuje siê
dane z kilkunastu teleskopów po³o¿o-
nych na kilku kontynentach. Inaczej jest
w przypadku katalogów gwiazd zmien-
nych, które bazuj¹ tylko na danych ze-
branych przez OGLE. £atwiej jest ana-
lizowaæ jednorodny zbiór danych, jeœli
jest wystarczaj¹cy do wykrycia poszu-
kiwanych efektów. Gdy publikowana jest
praca opisuj¹ca np. kolejn¹ czêœæ kata-
logu gwiazd zmiennych, to jednoczeœnie

Rys. 2. Zdjêcia z rys. 1 po zastosowaniu metody odejmowania obrazów. Kolor szary oznacza
piksele, których jasnoœæ by³a taka sama jak na obrazie referencyjnym; czarny – s³absze, bia³y
– jaœniejsze. Widaæ dwie gwiazdy, które wyraŸnie zmieniaj¹ jasnoœæ

Elementarzyk
astronomiczny
Nasi Autorzy to specjaliœci, którzy podsta-
wowe pojêcia astronomii znaj¹ „od za-
wsze”, wiêc s¹ one dla nich oczywiste jak
oddychanie. Dla wiêkszoœci naszych Czy-
telników równie¿. Jednak s¹ wœród nich
i tacy, którzy dopiero wchodz¹ w œwiat
muzy Uranii. To dla nich w³aœnie jest po-
ni¿szy s³owniczek pojêæ niezbêdnych do
zrozumienia treœci artyku³ów w niniejszym
numerze „Uranii”.

Data juliañska  (JD) – sposób rachuby
czasu, w którym nie ma podzia³u na lata
i miesi¹ce, lecz dni liczy siê ciurkiem, od
umownej daty 1 stycznia 4713 r. p.n.e.
poczynaj¹c. Od tego momentu do np.
1 VIII 2012 r. minê³o 24561410 dni. Dzieñ
juliañski rozpoczyna siê w po³udnie czasu
uniwersalnego, a wiêc 1 VIII 2012 r. o godz.
14.00 naszego czasu letniego to JD =
2456141,0.

Daty juliañskiej nie nale¿y myliæ z kalen-
darzem juliañskim, choæ w obu wypadkach
nazwa odnosi siê do Juliusza Cezara.

Wygodny kalkulator do przeliczania zwy-
k³ej daty na juliañsk¹ i odwrotnie znajduje
siê pod adresem: www.astro.uni.torun.pl/
~kb/Efemerydy/JulianDay.htm

j.a. – jednostka astronomiczna – œrednia
odleg³oœæ Ziemi od S³oñca (ok. 150 mln km).

kpc (kiloparsek) = 1000 pc ≈ 3262 lat
œwietlnych ≈ 3 × 1019 m.
1 parsek (1 pc) zdefiniowano jako odle-
g³oœæ, z której promieñ orbity Ziemi widaæ
pod k¹tem 1”.

mag. – magnitudo (³ac. wielkoœæ) – miara
jasnoœci obiektów na niebie. Czêsto ozna-
czana te¿ ma³¹ liter¹ „m”. Im wiêksza liczb¹
siê wyra¿a, tym s³abszy obiekt. Najs³ab-
sze gwiazdy widoczne w pogodn¹ noc
go³ym okiem w Polsce maj¹ ok. 5,5m,
gwiazdy Wielkiego Wozu: ok. 2m, Wega:
0m, najs³absze obiekty rejestrowane przez
Teleskop Kosmiczny Hubble’a: 32m.

seeing – okreœlenie stabilnoœci atmosfe-
ry. Na skutek turbulencji powietrza obrazy
gwiazd w teleskopie nigdy nie stoj¹ w miej-
scu, lecz „tañcz¹” mniej (lepszy seeing) lub
bardziej (gorszy seeing). Im lepszy seeing
tym ostrzejsze zdjêcia. Jego miar¹ jest
rozmiar obrazów, co wyra¿a siê w sekun-
dach ³uku.

tranzyt – przejœcie jednego obiektu na tle
tarczy drugiego. 6 VI obserwowaliœmy
tranzyt Wenus, czyli jej przejœcie na tle
tarczy S³oñca. Bardzo czêstym zjawiskiem
s¹ tranzyty ksie¿yców galileuszowych Jo-
wisza (na tle jego tarczy oczywiœcie, a nie
tarczy S³oñca).

w Internecie s¹ udostêpniane wszystkie
dane dotycz¹ce prezentowanych obiek-
tów. Dziêki temu inni astronomowie
mog¹ bardziej szczegó³owo zbadaæ wy-
brane gwiazdy, np. ³¹cz¹c dane OGLE
z zebranymi przez siebie. Czasem astro-
nomowie badaj¹cy pojedyncze obiekty,
które znajduj¹ siê w polach obserwowa-
nych przez OGLE, w ramach wspó³pra-
cy otrzymuj¹ potrzebne dane przed ich
upublicznieniem. Dociekliwy Czytelnik
znajdzie przyk³ady takiej wspó³pracy
choæby w ostatnich numerach „Uranii”.

Wa¿n¹ kwesti¹ w d³ugotrwa³ym prze-
gl¹dzie nieba jest archiwizacja zebranych
danych. Mo¿e zabrzmieæ to trochê
œmiesznie: zdjêcia nieba s¹ transporto-
wane z Las Campanas do Warszawy nie
przez sieæ komputerow¹, ale na taœmach
magnetycznych, przewo¿onych przez
obserwatorów wracaj¹cych z Chile do
Polski. Po dwóch lub trzech tygodniach
obserwacji dane, pomimo ¿e s¹ skom-
presowane, zajmuj¹ parê terabajtów.
Przesy³anie tak du¿ej iloœci danych przez
internet by³oby zbyt uci¹¿liwe. Taœmy
magnetyczne s³u¿¹ nie tylko do przewie-
zienia danych, ale tak¿e bardzo dobrze
nadaj¹ siê do archiwizacji. Warto tutaj
dodaæ, ¿e dotarcie do fotometrii wybra-
nej gwiazdy w polach zgrubienia cen-
tralnego Galaktyki nie stanowi proble-
mu, nawet jeœli obserwowana by³a
w pierwszej fazie projektu. A pomiary ze-
brane dawno temu mog¹ byæ w niektó-
rych przypadkach bezcenne.

Dwudziestoletniej historii projektu
OGLE, dotychczasowych wyników oraz
planów na przysz³oœæ nie sposób opisaæ
na paru stronach. Po tym ogólnym wstê-
pie zapraszam do lektury bardziej szcze-
gó³owych artyku³ów.

Fenomenalny polski projekt astronomiczny
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kwietnia tego roku minê³o 20 lat
od pierwszej obserwacji wyko-
nanej w ramach OGLE, ale

sama idea projektu narodzi³a siê kilka lat
wczeœniej. W 1986 r. pracuj¹cy wówczas
w Princeton prof. Bohdan Paczyñski na
³amach „Astrophysical Journal” zasuge-
rowa³, ¿e poszukiwanie zjawisk mikro-
soczewkowania grawitacyjnego pomo-
¿e wyjaœniæ, czym jest tzw. ciemna
materia, stanowi¹ca wiêkszoœæ masy we
Wszechœwiecie. Istnienie soczewkowa-
nia grawitacyjnego, wynikaj¹ce z ogól-
nej teorii wzglêdnoœci, przewidzia³ ju¿
kilkadziesi¹t lat wczeœniej Albert Einste-
in – uzna³ on jednak, ¿e efektu tego nie
uda siê zaobserwowaæ i ograniczy³ siê
do rozwa¿añ czysto teoretycznych. Co
z nich wynika? Ogólna teoria wzglêdno-
œci przewiduje, ¿e przestrzeñ wokó³ cia³
posiadaj¹cych masê jest zakrzywiona,
wiêc biegn¹ce przez ni¹ œwiat³o siê ugi-
na. Jeœli miêdzy obserwatorem a Ÿród³em
œwiat³a znajdzie siê wystarczaj¹co ma-
sywny obiekt, to zakrzywi on bieg pro-
mieni œwietlnych w taki sposób, ¿e ob-
serwator zobaczy dwu- lub wielokrotny
obraz Ÿród³a (patrz artyku³ Szymona
Koz³owskiego, s. 198). Ale obiekty
o masach gwiazdowych daj¹ obrazy Ÿró-
d³a odleg³e od siebie o zaledwie oko³o

0,001 sekundy ³uku. Nie jesteœmy w sta-
nie ich rozdzieliæ, widzimy tylko poja-
œnienie Ÿród³a œwiat³a, skupionego jak
w soczewce – i st¹d nazwa mikroso-
czewkowanie. Paczyñski oszacowa³, ¿e
jeœli tajemnicza ciemna materia jest zbu-
dowana z bardzo s³abo œwiec¹cych
obiektów o masach pomiêdzy 0,000 001
a 100 mas S³oñca, to regularne obserwa-
cje gwiazd w s¹siaduj¹cych z Drog¹
Mleczn¹ Ob³okach Magellana powinny
ujawniæ mikrosoczewki trwaj¹ce od 2
godzin do 2 lat (d³ugoœæ zjawiska roœnie
z pierwiastkiem masy soczewki). Jednak
aby zasz³o zjawisko mikrosoczewkowa-
nia, obiekt o masie gwiazdy musi zna-
leŸæ siê prawie idealnie na linii ³¹cz¹cej
Ÿród³o i obserwatora. A prawdopodo-
bieñstwo tego zdarzenia jest bardzo ma³e
– oko³o 1:1 000 000. Szans¹ na zaobser-
wowanie mikrosoczewkowania jest wiêc
regularne monitorowanie jasnoœci milio-
nów gwiazd.

Jednak w po³owie lat 80. XX w. re-
alizacja takiego programu badawczego
by³a bardzo trudna. Ówczesne kamery
CCD mia³y ma³e pola widzenia, trudno
by³o uzyskaæ wiêkszy przydzia³ czasu na
wyposa¿onych w nie teleskopach, pro-
blem stanowi³o te¿ efektywne reduko-
wanie zebranych obserwacji. Ale Boh-

dan Paczyñski szuka³ mo¿liwoœci reali-
zacji swojego pomys³u. Prof. Janusz
Ka³u¿ny wspomina: Kiedy by³em pierw-
szy raz w Princeton, chyba w 1988 r.,
prof. Paczyñski dopytywa³ siê, czy jest
jakiœ sposób robienia fotometrii CCD
tak, by efektywnie mierzyæ bardzo du¿e
iloœci gwiazd . W szczególnoœci od razu
mia³ genialny pomys³, ¿eby fotometriê
robiæ za pomoc¹ odejmowania. Dlacze-
go pomys³ rzeczywiœcie zas³ugiwa³ na
takie komplementy, powiemy póŸniej, bo
na wcielenie tej myœli w ¿ycie przysz³o
jeszcze trochê poczekaæ. Tymczasem
w 1990 r. prof. Paczyñski zacz¹³ inten-
sywn¹ wymianê e-maili z Andrzejem
Udalskim. Chodzi³o o projekt du¿ego
przegl¹du nieba. Pocz¹tkowo celem mia-
³o byæ poszukiwanie supernowych – opo-
wiada prof. Udalski. Rozmawialiœmy
o tym przez d³ugi czas, bo ta dziedzina
dopiero raczkowa³a. Uznaliœmy jednak,
¿e bylibyœmy ma³o konkurencyjni, bo do
tego potrzebny by³by teleskop wiêkszy od
metrowego. A my mogliœmy liczyæ na te-
leskop o œrednicy oko³o 1 m. Ostatecz-
nie celem planowanego przegl¹du mia-
³y siê staæ zjawiska mikrosoczewkowania
grawitacyjnego.

Pierwsze zerkniêcie
na mikrosoczewki

Powoli projekt zacz¹³ nabieraæ bar-
dziej konkretnych kszta³tów. W sk³ad
zespo³u weszli pracownicy Obserwato-
rium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego (OAUW) maj¹cy do-
œwiadczenie w obserwacjach fotome-
trycznych. Poza Andrzejem Udalskim
i Januszem Ka³u¿nym, byli to Marcin
Kubiak i Micha³ Szymañski. Prof. Pa-

Prof. Bohdan Paczyñski (1940–2007) – ini-
cjator i „dobry duch” programu OGLE.
Źród³o: www.paczynski.net

Historia projektu OGLE
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Rados³aw Poleski

Pij¹c wodê, zawsze pamiêtaj o jej Ÿródle.
(przys³owie wietnamskie)
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czyñski doprowadzi³ do zawi¹zania
wspó³pracy miêdzy OAUW i amerykañ-
skim Carnegie Institution for Science,
zarz¹dzaj¹cym Obserwatorium Las
Campanas w Chile – jednym z miejsc
o najlepszym klimacie astronomicznym
na Ziemi. Pierwsze obserwacje mia³y byæ
prowadzone znajduj¹cym siê tam 1-m
teleskopem Swope. Z ramienia Carne-
gie Institution do projektu weszli Geor-
ge Preston, Mario Mateo oraz Wojciech
Krzemiñski. To w³aœnie Preston wymy-
œli³ nazwê Optical Gravitational Lensing
Experiment (Optyczny Eksperyment
Soczewkowania Grawitacyjnego),
w skrócie OGLE. Akronim ten odnosi siê
do angielskiego czasownika ogle ozna-
czaj¹cego zerkaæ zalotnie. Zespó³
w pierwszym roku dzia³ania otrzyma³
bardzo du¿y przydzia³ czasu – a¿ 65 nocy
obserwacyjnych. Równolegle z polskim
projektem wystartowa³y dwa inne prze-
gl¹dy nieba nastawione na szukanie mi-
krosoczewkowania: EROS i MACHO.
Ich celem by³o znalezienie mikrosocze-
wek w kierunku Ob³oków Magellana,
OGLE zaœ mia³o monitorowaæ centrum
Galaktyki – w 1991 r. Bohdan Paczyñ-
ski przewidywa³, ¿e obserwacje w tym
kierunku daj¹ du¿o wiêksze szanse na
wykrycie mikrosoczewkowania, nieza-
le¿nie od tego, z czego zbudowana jest
ciemna materia.

Na pierwsze obserwacje w kwietniu
1992 r. wyruszyli Andrzej Udalski i Mi-
cha³ Szymañski. Ich pobyt w Chile mia³
potrwaæ prawie trzy miesi¹ce, ale nie

wszystkie noce obserwacyjne w tym
okresie zosta³y przyznane projektowi. Do
Las Campanas dotar³ ze Stanów Zjed-
noczonych komputer przeznaczony spe-
cjalnie do redukcji danych OGLE – Sun
SPARCstation 2 z procesorem taktowa-
nym zegarem o czêstotliwoœci 40 MHz,
64 MB pamiêci RAM, dyskiem twardym
o pojemnoœci 3,7 GB i stacj¹ dysków
Exabyte. Produkcja tego modelu rozpo-
czê³a siê w 1990 r., wiêc by³ on wów-
czas nowoczesny, ale dziœ wielokroæ lep-
sze parametry maj¹ zwyk³e telefony
komórkowe. Na drug¹, tak samo d³ug¹
zmianê pojechali Marcin Kubiak i Janusz
Ka³u¿ny, który chwali poprzedników:
Andrzej z Micha³em uzdatnili komputer
i zainstalowali skrypty, które redukowa-

³y dane. Potem z Marcinem przyjechali-
œmy ju¿ na gotowe. – opowiada Janusz
Ka³u¿ny.

Na napisanych wtedy skryptach ba-
zuj¹ te u¿ywane dzisiaj. OGLE-I moni-
torowa³o dwa miliony gwiazd i efek-
tywne zapisywanie pomiarów
fotometrycznych nie by³o prostym za-
daniem – potrzebne by³y programy do
obs³ugi baz danych pomiarów. Oprogra-
mowaniem tym od pocz¹tku zajmowa³
siê g³ównie Micha³ Szymañski. Sk¹d
wiedzia³, jak nale¿y tworzyæ bazy da-
nych? Tego nikt mnie nie uczy³. Ale od
pocz¹tku by³o dla nas jasne, ¿e jeœli
chcemy analizowaæ wyniki naszych po-
miarów, to i tak musimy sami stworzyæ
oprogramowanie. Z SQL-em zetkn¹³em
siê dopiero póŸniej i od razu zauwa¿y-
³em, ¿e jest dobry do trzymania danych
np. o kontach bankowych, a nie do fo-
tometrii – opowiada prof. Szymañski.
Format bazy danych by³ tak dobrze
przemyœlany, ¿e do dziœ niewiele siê
zmieni³, mimo ¿e obecnie jedno zdjê-
cie wykonane kamer¹ OGLE niesie tyle
samo informacji co ca³a noc obserwa-
cji z pocz¹tku lat 90.

Jak na pocz¹tku wygl¹da³y same ob-
serwacje, opowiada Wojciech Krzemiñ-
ski, pierwszy polski astronom w Las
Campanas, który zjawi³ siê tam jeszcze
w roku 1973: Najpierw obserwacje na
Swope’ie by³y robione tak, ¿e siedzia³o
siê przy teleskopie. Lampka by³a zakry-
ta, ¿eby nie œwieci³a na teleskop i cz³o-
wiek marz³ tam niemi³osiernie. Dopiero
potem wydzielono ma³e pomieszczenie,
z którego prowadzi³o siê obserwacje.

Czerwiec 1992 – pierwsza i druga zmiana obserwatorów OGLE na Las Campanas. Od
lewej stoj¹: Janusz Ka³u¿ny, Marcin Kubiak, Wojciech Krzemiñski, Micha³ Szymañski i An-
drzej Udalski. Dziœ ju¿ wszyscy s¹ profesorami

Pawilon teleskopu Swope w Obserwatorium Las Campanas, na którym przez pierwsze 4 lata
by³y prowadzone obserwacje programu OGLE. Pastel £ukasza Wyrzykowskiego
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Wspomnienia pozosta³ych cz³onków
OGLE-I te¿ koncentruj¹ siê wokó³ tem-
peratury panuj¹cej w pomieszczeniu ob-
serwatora. Znajdowa³o siê ono na pozio-
mie teleskopu i dlatego nie mo¿na by³o
go ogrzaæ. Nigdy wiêcej w ¿yciu tak nie
zmarz³em jak wtedy. Pamiêtam, ¿e mia-
³em na sobie wszystkie swoje ubrania,
³¹cznie z pi¿am¹ – opowiada Micha³ Szy-
mañski. Temperatura by³a tylko 2-3 stop-
nie wy¿sza ni¿ na zewn¹trz. Obserwowa-
³o siê w ciep³ych butach, w czapce –
przypomina sobie Janusz Ka³u¿ny.
W czasie ekspozycji trzeba by³o popra-
wiaæ ognisko, bo teleskop mia³ dosyæ po-
wa¿ny astygmatyzm i poza ogniskiem
gwiazdy robi³y siê rozci¹gniête. System
mia³ b³¹d i je¿eli guider dzia³a³ w czasie
czytania zdjêcia z kamery, to wprowa-
dza³ na zdjêciu du¿y szum. Jednym
z g³ównych zadañ obserwatora by³o pa-
trzenie na zegar i wy³¹czanie guidera na
kilka sekund przed koñcem ekspozycji –
wspomina Ka³u¿ny. Wspomniany guider
to dodatkowa kamera, która obserwuje
jak¹œ jasn¹ gwiazdê i poprawia ustawie-
nie teleskopu, jeœli gwiazda siê przesu-
wa. Jednym z pierwszych usprawnieñ po
rozpoczêciu obserwacji OGLE-I by³o
wykonanie elektronicznej skrzyneczki,
która automatycznie wy³¹cza³a guider
w odpowiednim momencie. To nies³y-
chanie u³atwia³o obserwacje.

Pierwsze efekty
Pierwsze wyniki naukowe ukaza³y siê

w 1993 r., ju¿ po rozpoczêciu drugiego
sezonu obserwacyjnego. Co ciekawe,
pierwsza publikacja OGLE wcale nie
dotyczy³a szukania mikrosoczewek. Pro-
jekt by³ przewidziany jako d³ugoskalo-
wy do tego stopnia, ¿e po pierwszym
sezonie obserwacyjnym za ich wyszu-
kiwanie nikt siê nie zabra³. Nawet nie
bardzo by³o wiadomo, jak szukaæ takich
zjawisk w bogatym zbiorze danych.
Pierwsza praca zawiera³a analizê diagra-
mów barwa–jasnoœæ dla gwiazd w cen-
trum Galaktyki. Tego typu badania s¹
bardziej wartoœciowe, jeœli bazuj¹ na fo-
tometrii wykonanej w filtrach standar-
dowych. Tak jest w obserwacjach OGLE,
podczas których u¿ywamy filtrów V
oraz I. Konkurencyjne zespo³y poszuku-
j¹ce mikrosoczewkowania stosowa³y
wymyœlone przez siebie i nie do koñca
skalibrowane filtry. Czasem prowadzi³o
to do niejednoznacznych wyników, gdy

u¿ywano tych danych do celów innych
ni¿ badanie zmiennoœci gwiazd.

Prof. Udalski tak opisuje najwa¿niej-
sze odkrycie pierwszej fazy projektu: Od
pocz¹tku zastanawia³em siê, jak wy³apaæ
jednokrotnie jaœniej¹ce gwiazdy – mikro-
soczewki. Przyszed³ mi do g³owy pomys³,
¿eby sprawdziæ, jak gwiazdy sta³e w jed-
nym sezonie zachowuj¹ siê w nastêpnych.
To powinno by³o skutecznie odsiaæ wiêk-
szoœæ gwiazd zmiennych. Nasze obser-
wacje skoñczy³y siê pod koniec sierpnia
1993 r., a na pocz¹tku wrzeœnia dane
przywieŸliœmy na tasiemkach do Warsza-
wy. W zasadzie mo¿na by³o od razu
sprawdzaæ te gwiazdy sta³e, ale pojecha-
³em na tydzieñ na wakacje pochodziæ po
górach. Wróci³em ko³o 20 wrzeœnia
i w ci¹gu kilku dni przygotowa³em i uru-
chomi³em odpowiednie programy.
Pierwsza mikrosoczewka znalaz³a siê
prawie od razu! Mo¿na to by³o zrobiæ
dwa tygodnie wczeœniej, wtedy bylibyœmy
zupe³nie pierwsi, przed MACHO. Gdy
tylko zobaczy³em pierwsz¹ soczewkê, na-
tychmiast wys³a³em e-mail do prof. Pa-
czyñskiego. Tak siê nieszczêœliwie z³o¿y-
³o, ¿e akurat przerwano nam liniê
internetow¹ i mieliœmy ogromne k³opoty
z komunikacj¹ – wspomina. Micha³ Szy-
mañski tak dowiedzia³ siê o wielkim
odkryciu: – To pamiêtam, bo Andrzej
przyszed³ do mnie do domu wieczorem
z wykresem. Akurat mieliœmy w domu
spotkanie rodzinne. A w ogóle to odkry-

cie by³o dokonane poza godzinami pracy,
czyli nielegalnie wedle dzisiejszych stan-
dardów. Prof. Udalski z wykresem odwie-
dzi³ te¿ w domu Marcina Kubiaka.

Profesor Paczyñski, gdy odebra³ te-
lefon z Warszawy z informacj¹ o pierw-
szej mikrosoczewce w danych OGLE,
wiedzia³ ju¿, ¿e zespo³y MACHO
i EROS ujawni³y swoje pierwsze kandy-
datki na mikrosoczewki. Nast¹pi³o to na
ma³ej konferencji fizycznej, bo zespo³y
te sk³ada³y siê g³ównie z fizyków zaj-
muj¹cych siê cz¹stkami elementarnymi.
Na szczêœcie kolejny numer kwartalni-
ka „Acta Astronomica” wys³ano do dru-
ku tu¿ przed odkryciem. Druk zostaje
wstrzymany. Warszawscy cz³onkowie
zespo³u OGLE w ci¹gu 48 godzin przy-
gotowuj¹ tekst publikacji, rozsy³aj¹ go
do wspó³pracowników w obu Amery-
kach i nanosz¹ poprawki. Oczywiœcie
wszystko dziêki raczkuj¹cej w owym
czasie w Polsce sieci internet. Tyle ¿e
jedyne pisemne potwierdzenie odkryæ
MACHO i EROS, jakim dysponowali
cz³onkowie OGLE, pochodzi³o z maga-
zynu „Times”, którego w publikacji
astronomicznej cytowaæ nie mo¿na.
Ostatecznie praca zostaje dodana do
wstrzymanego numeru „Acta Astrono-
mica”. Natychmiast rusza jego druk
i kwartalnik zosta³ rozes³any do biblio-
tek w instytutach astronomicznych. Do
niektórych dotar³ kilka dni przed nume-
rem czasopisma „Nature”, zawieraj¹cym

Najwa¿niejsze wyniki OGLE
• potwierdzono istnienie zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego, któ-

rych liczba okaza³a siê znacznie wiêksza od przewidywanej (ponad 6000
odkryæ do dziœ),

• pokazano, ¿e ciemna materia nie sk³ada siê ze zwartych obiektów astro-
fizycznych (bardzo s³abych gwiazd, czarnych dziur, br¹zowych kar³ów
itp.),

• odkryto ponad 200 tys. gwiazd zmiennych (wiêcej ni¿ inne przegl¹dy ra-
zem wziête), wœród których s¹ obiekty unikatowe i nieznanych dotych-
czas typów,

• uœciœlono niezwykle wa¿n¹ zale¿noœæ okres-jasnoœæ dla gwiazd pulsuj¹-
cych, u¿ywan¹ [...] dziœ jako standard,

• wyznaczono odleg³oœæ do Wielkiego Ob³oku Magellana, która jest pod-
staw¹ skali odleg³oœci we Wszechœwiecie,

• potwierdzono istnienie poprzeczki w centrum Galaktyki,
• zmierzono odleg³oœæ do centrum galaktyki – 8,54 kpc,
• po raz pierwszy w historii odkryto planety pozas³oneczne metod¹ tranzy-

tów,
• odkryto ok. 30 planet pozas³onecznych metod¹ mikrosoczewkowania gra-

witacyjnego, w tym 10 niezwi¹zanych z ¿adna gwiazd¹.
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prace zespo³ów MACHO i EROS. Mo¿-
na powiedzieæ – remis.

15 czerwca 1993 r. – na tê datê przy-
pad³o maksimum jasnoœci mikrosoczew-
ki og³oszonej na ³amach „Acta Astrono-
mica”. Ale okaza³o siê, ¿e pierwsze
zjawisko mikrosoczewkowania OGLE
zarejestrowa³o zaledwie dwa i pó³ mie-
si¹ca po rozpoczêciu obserwacji! Po do-
k³adnym przejrzeniu danych z dwóch
pierwszych sezonów uda³o siê znaleŸæ
mikrosoczewkê, która maksymaln¹ ja-
snoœæ osi¹gnê³a 1 lipca 1992 r. £¹cznie,
w pierwszym sezonie uda³o siê znaleŸæ
8 mikrosoczewek, a w drugim 4. Jedno
ze zjawisk by³o szczególnie ciekawe,
gdy¿ funkcjê masy soczewkuj¹cej pe³-
ni³a nie pojedyncza gwiazda, ale uk³ad
podwójny gwiazd. W takim przypadku
œwiat³o od Ÿród³a jest du¿o bardziej
wzmocnione i mo¿na badaæ parametry
zarówno Ÿród³a, jak i soczewki.

W kolejnych sezonach do grona ob-
serwatorów do³¹czyli Mario Mateo oraz
Wojciech Krzemiñski, który do tej pory
pomaga³ organizacyjnie w Las Campa-
nas. Zachowanie tego pierwszego dobrze
zapamiêta³ Janusz Ka³u¿ny: Maniuœ
Mateo zawsze, nawet gdy siê zdarza³o,
¿e spad³ œnieg, konserwatywnie biega³ na
dworze w szortach. Uwa¿a³, ¿e to jest taki
w³aœciwy kostium dla cz³owieka pocho-
dzenia kubañskiego – opowiada. Raz tyl-
ko zrobi³em krzywdê kolegom – wspo-
mina Wojciech Krzemiñski. Detektory
mia³y s³ab¹ wydajnoœæ kwantow¹, dla-
tego ekspozycje by³y d³ugie, piêtnasto-
minutowe. Jeœli chcia³o siê wyjœæ z po-
mieszczenia przy teleskopie, to trzeba
by³o przejœæ obok teleskopu po ciemku.
Raz wyszed³em i od razu g³ow¹ uderzy-
³em w teleskop, wiêc gwiazda prowadze-
nia uciek³a. Piêtnastominutowa ekspo-
zycja zosta³a poruszona!

Teleskop dedykowany
Ostatnie obserwacje pierwszej fazy

projektu wykonano 21 sierpnia 1995 r.
OGLE-I zakoñczy³o siê sukcesem –
oprócz 19 zjawisk mikrosoczewkowania
wykryto tysi¹ce nowych gwiazd zmien-
nych. Pozycja polskich astronomów
w Las Campanas znacznie siê poprawi-
³a. A to mia³o znaczenie, bowiem obser-
wacje na teleskopie Swope by³y jedynie
form¹ przejœciow¹. Docelowo projekt
mia³ dzia³aæ na teleskopie przeznaczo-
nym tylko dla OGLE, dziêki czemu mo¿-

liwe by³oby prowadzenie obserwacji
przez ca³y rok. Starania o to rozpoczê³y
siê ju¿ w 1991 r., kiedy prof. Bohdan
Paczyñski pierwszy raz od dziesiêciu lat
przyjecha³ do Polski. W tym czasie mi-
nistrem edukacji narodowej by³ astro-
nom prof. Robert G³êbocki. Dyskutowa-
liœmy nad mo¿liwoœci¹ budowy teleskopu
w dobrym astronomicznie miejscu – opo-
wiada o momencie kluczowym dla finan-
sowania budowy teleskopu Marcin Ku-
biak, ówczesny dyrektor OAUW.
Oczywiœcie jako propozycja pada³o Las
Campanas. Ale potrzebne by³o oko³o
miliona dolarów. I wtedy w³aœnie poja-
wi³ siê tu Robert, wpad³ do mnie po coœ
po starej znajomoœci. Kiedy wiêc przy-
szed³ minister do spraw nauki, który ma
pieni¹dze, zapytaliœmy go: „Czy w Pol-
sce po transformacji jest mo¿liwe uzy-
skanie miliona dolarów na teleskop?”.
Odpowiedzia³: „Bez problemu. Pieniê-
dzy jest du¿o”. Minister mówi¹cy tu¿ po
zmianie ustroju, ¿e na naukê jest du¿o
pieniêdzy? To mo¿e dziwiæ. Ale Marcin
Kubiak wyjaœnia: Za komuny formalnie
na naukê sz³o bardzo du¿o pieniêdzy, bo
by³y odpisy od zysków pañstwowych
przedsiêbiorstw. Tak naprawdê by³o to
kierowane na wojsko, ale formalnie mó-
wi³o siê, ¿e idzie na naukê. Po transfor-
macji nie zmieniono ca³ego prawa na-
tychmiast. Stare funkcjonowa³o nadal,
biurokracja by³a bezw³adna. Wobec tego
te wszystkie odpisy naprawdê trafia³y do
ministerstwa nauki.

W 1991 r. zaczêto wiêc szukaæ wy-
konawcy teleskopu, a ju¿ pod koniec
roku rozpoczê³y siê bli¿sze ustalenia
z amerykañsk¹ firm¹ DFM. Ostateczny
projekt przewidywa³ zbudowanie tele-
skopu w systemie Ritchey-Chrétiena
o œrednicy lustra g³ównego 1,3 m i œwia-
t³osile f/9,2. Dodatkowy korektor
optyczny mia³ zwiêkszyæ œrednicê pola

widzenia z 15’ do 1,5 stopnia. 24 listo-
pada 1992 r. dyrekcja OAUW podpisa-
³a z DFM kontrakt na budowê telesko-
pu, który mia³ byæ gotowy na koniec
roku 1994. Wreszcie w sierpniu 1995 r.
Carnegie Institution for Science,
OAUW oraz – jako gwarant – Prince-
ton University, podpisa³y porozumienie
okreœlaj¹ce zasady funkcjonowania pro-
jektu OGLE w Las Campanas. Mo¿na
by³o stawiaæ teleskop. Ale od uzyska-
nia pieniêdzy na ten cel do rozpoczêcia
prac budowlanych minê³o parê lat.
W tym czasie kurs dolara wzglêdem
z³otówki umocni³ siê o 120%, jednak
dziêki zabiegom Marcina Kubiaka bu-
dowê teleskopu uda³o siê sfinansowaæ
z przyznanych pieniêdzy. G³ównym re-
alizatorem budowy by³ Andrzej Udal-
ski, który sam skonstruowa³ czêœæ wy-
posa¿enia teleskopu, w tym kamerê.

Projektowanie i wykonanie kamery
wymaga³o nie tylko wiedzy astronomicz-
nej, lecz tak¿e technicznej. Nie by³a to
dla mnie nowa rzecz, bo mia³em ju¿ spo-
re doœwiadczenie z pracy w Obserwato-
rium UW, gdzie wykonywa³em m.in. dwu-
kana³owe fotometry fotoelektryczne
nowej generacji i ich elektronikê – opo-
wiada prof. Udalski. Dok³adnie studio-
wa³em schematy elektroniczne. Skorzy-
sta³em du¿o z pobytu w Princeton, gdzie
pracowa³ Jim Gunn, jeden z guru od za-
stosowania detektorów CCD w astrono-
mii, który przygotowywa³ wtedy wielk¹
kamerê CCD dla projektu SDSS.
Pierwsz¹ w³asn¹ kamerê trudno by³o
wykonaæ w Polsce, bo du¿o czêœci trze-
ba by³o sprowadzaæ z zagranicy. Nawet
ró¿nego rodzaju wtyczki by³y ciê¿ko do-
stêpne. Chodzi³o siê wiêc na Wolumen
[warszawski bazar elektroniczny – przyp.
aut.]. Do dzisiaj w Las Campanas s¹
wtyczki i gniazda pochodz¹ce od Ludo-
wego Wojska Polskiego, kupione na Wo-
lumenie.

W ci¹gu 20 lat grupa OGLE opublikowa³a 300 publikacji naukowych w œwia-
towych presti¿owych czasopismach astronomicznych. Spotka³y siê one
z wielkim zainteresowaniem astronomów, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci za-
granicznych, cytuj¹cych je ponad 10000 razy (!). Wa¿ny wskaŸnik biblio-
metryczny, tzw. Indeks Hirscha dla tych prac wynosi prawie 60. Oznacza
to, ¿e 60 prac zespo³u OGLE cytowanych by³o powy¿ej 60 razy. Dodatko-
wo 25 prac cytowanych by³o ponad 100-krotnie. Dane OGLE udostêpnia-
ne w Internecie pos³u¿y³y badaniom w ponad 1000 kolejnych pracach in-
nych uczonych, publikacjach cytowanych 20000 (!) razy. ¯yczymy sobie
kolejnych, równie udanych, 20 lat!
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Polski przyczó³ek w Chile
We wrzeœniu 1995 r. do Chile dotar³a

wykonana w Polsce metalowa konstruk-
cja budynku teleskopu. W tym samym
czasie rozpoczê³a siê budowa domku ob-
serwacyjnego – parterowego budynku,
z którego obserwator mia³ kierowaæ te-
leskopem. W styczniu nastêpnego roku
dojecha³ do Las Campanas kontener
z kopu³¹. Podczas monta¿u, wymagaj¹-
cego podnoszenia dŸwigiem, kopu³a
upad³a, ale na szczêœcie nic siê nie sta³o.

Wreszcie 9 lutego 1996 r. mia³o miej-
sce „pierwsze œwiat³o” Teleskopu War-
szawskiego. By³o ono doœæ jasne, bo
w okularze pokaza³a siê Wenus. Dzieñ
póŸniej warszawscy astronomowie zor-
ganizowali spotkanie z udzia³em m. in.
dyrektora Obserwatorium Las Campa-
nas Miguela Rotha. My mieliœmy swoj¹
butelkê szampana – wspomina Marcin
Kubiak – a Miguel przyniós³ swoj¹. Ta
butelka od Miguela wypad³a Andrzejo-
wi z rêki i siê st³uk³a. Taki chrzest. To
by³a chyba najwiêksza awaria przy tele-
skopie – ¿artuje. 18 lipca 1996 r. Andrzej
Udalski wykona³ pierwsze zdjêcie ka-
mer¹ CCD. Ale jeszcze w lipcu pra-
cownicy firmy DFM wrócili do Las
Campanas, bo ko³o godzinne zosta³o
wykonane niezbyt dok³adnie i trzeba
by³o je rêcznie doszlifowaæ. Wada ta do
dziœ nie zosta³a w pe³ni usuniêta, ale
kompensuje j¹ guider. Regularne obser-
wacje rozpoczê³y siê 6 stycznia 1997 –
wtedy zaczê³a siê druga faza OGLE.
W zespole OGLE-II pozostali profeso-
rowie Udalski, Kubiak i Szymañski, któ-
rzy do dzisiaj kieruj¹ projektem.

OGLE – ods³ona druga
Kamera OGLE-II mia³a tyle samo

pikseli co ta u¿ywana w OGLE-I (2048
×2048). Mimo lepszej wydajnoœci kwan-
towej mo¿liwoœci obserwacyjne nie by³y
znacz¹co wiêksze. Planowane czasy eks-
pozycji waha³y siê od 1,5 do 4 minut,
a czas odczytu kamery wynosi³ 110 se-
kund. Martwi³ siê o to Andrzej Udalski:
Zastanawia³em siê: bêdziemy mieli tele-
skop z du¿ym polem widzenia, ale w œrod-
ku kamerê z tylko 4 milionami pikseli.
Co by tu zrobiæ? Mo¿e spróbowaæ „dri-
ftscanu”?

Driftscan (skanowanie w biegu) to
technika, która pozwala zminimalizowaæ
czas martwy obserwacji, wynikaj¹cy po

czêœci z tego, ¿e obraz z kamery odczy-
tywany jest liniami. Po przeczytaniu da-
nych z jednej linii pozosta³a czêœæ zdjê-
cia przesuwana jest o jedn¹ liniê i czytane
s¹ dane z kolejnej. Ale zamiast najpierw
naœwietlaæ zdjêcie, potem przy zamkniê-
tej migawce przez blisko dwie minuty
czytaæ ekspozycjê linia po linii i dopiero
po odczycie przesuwaæ teleskop do na-
stêpnego pola, mo¿na post¹piæ inaczej –
czytaæ sygna³ z kamery przy otwartej
migawce non stop i jednoczeœnie prze-
suwaæ teleskop po niebie z identyczn¹
prêdkoœci¹, z jak¹ przesuwany jest sy-
gna³ z kamery. W rezultacie otrzymuje
siê zdjêcie o szerokoœci takiej jak detek-
tor, a d³ugoœci okreœlonej przez d³ugoœæ
skanowania – nawet kilkakrotnie wiêk-
sze od pola widzenia kamery. Obserwa-
cje takie s¹ trudniejsze, ale dziêki nim
lepiej mo¿na wykorzystaæ teleskop.
W przypadku przegl¹du OGLE-II dziê-
ki driftscanowi wykorzystanie czasu ob-
serwacji wzros³o od kilkunastu do 50%.
Co istotne, zysk by³ najwiêkszy w naj-
wa¿niejszych dla OGLE polach centrum
Galaktyki.

Andrzej Udalski wspomina: – Zabaw-
ne, bo z driftscanem spotka³em siê po raz
pierwszy w³aœnie w Campanasie, gdy
przyje¿d¿a³em tam, bêd¹c na sta¿u po-
doktorskim w Kanadzie. Paul Schechter
i Steve Shectman, znani badacze rozk³a-
du galaktyk, obserwowali na Swope’ie
driftscanem. Pamiêtam, jak mi to t³uma-
czyli – najpierw wydawa³o mi siê to dziw-
ne, potem zrozumia³em. Mieli program,
który na bie¿¹co wyœwietla³, jak czytane
s¹ kolejne linie. Bardzo mi siê to podo-
ba³o, ale wtedy traktowa³em to jako cie-
kawostkê. Obserwacje technik¹ driftsca-
nu z lat osiemdziesi¹tych pamiêta te¿
Marcin Kubiak. Czemu zatem nie by³y
one stosowane w OGLE-I? Po prostu nie
wdro¿ono tego na Swope’ie – odpowia-
da prof. Kubiak. Na Teleskopie War-
szawskim wdro¿enie siê uda³o. OGLE-
II by³ pierwszym du¿ym przegl¹dem
nieba, który nawet wczeœniej ni¿ SDSS
szeroko wykorzystywa³ driftscan. A co
wa¿ne, taki sposób obserwacji nie wp³y-
wa³ negatywnie na dok³adnoœæ pomia-
rów fotometrycznych.

G³ówne cele obserwacji OGLE-II to
centrum Galaktyki, Ob³oki Magellana
i wybrane pola w dysku galaktycznym.
Ca³kowity monitorowany obszar mia³ 18
stopni kwadratowych i zawiera³ 40 mln

gwiazd. Ka¿dej pogodnej nocy, a tych
w Las Campanas jest ponad 300 w roku,
obserwator wykonywa³ 50–70 ekspozy-
cji. Dane z ca³ego roku zajmowa³y ok.
600 GB, co oznacza³o w przybli¿eniu
trzydziestokrotny wzrost w porównaniu
z OGLE-I. Sposób sterowania telesko-
pem by³ tak pomyœlany, by zminimali-
zowaæ mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdów
przez obserwatora oraz by zapewniæ jed-
nakowy sposób gromadzenia danych –
obserwowane pola by³y z góry wyzna-
czone, tak samo jak i czasy ekspozycji,
tempo czytania kamery itp. Jako dodat-
kowe usprawnienie pojawi³o siê dŸwiê-
kowe powiadamianie obserwatora
o skoñczonej ekspozycji. Do dziœ, jeœli
po zakoñczeniu serii kilku ekspozycji ob-
serwator nie przesunie myszki w odpo-
wiednie okno, to z g³oœniczków rozlega
siê damski g³os: „Obserwatorze, obudŸ
siê!”

Podczas drugiej fazy do projektu do-
³¹czyli m³odzi doktoranci. Igor Soszyñ-
ski dobrze pamiêta pierwsze wskazów-
ki prze³o¿onego: Andrzej Udalski kaza³
mi regularnie podlewaæ pieprzowce
w ogródku przy naszym domku. Mówi³:
„Pan siê tu œmieje, ale za parê lat bê-
dziemy odpoczywaæ w cieniu tych pie-
przowców”. Od tamtej pory minê³o 13
lat, pieprzowce s¹ stale zjadane przez
okoliczne zwierzêta lub os³abia je zima,
pieprzu nie daj¹ i nadal siêgaj¹ tylko do
kolan. Ale podlewam je nadal – zapew-
nia. Obserwacyjne perypetie m³odszych
cz³onków zespo³u Micha³ Szymañski
komentuje: To ju¿ jakoœ tak jest, ¿e gdy
przyje¿d¿a nowa osoba, to nagle siê
wszystko psuje. Ja jestem wczeœniej trzy
tygodnie i wszystko dzia³a, a potem na-
gle nie chce.

A mo¿liwoœci awarii jest wiele: ko-
pu³a, monta¿, teleskop, guider, ko³o fil-
trów, kamera i kilka komputerów, które
tym wszystkim steruj¹ – ca³oœæ jest doœæ
skomplikowana i zdarzaj¹ siê problemy
techniczne. Jeœli obserwator nie potrafi
poradziæ sobie sam, to kontaktuje siê
przez internet z prof. Udalskim, zdaje
sprawozdanie i oczekuje na instrukcje,
co i jak ma zrobiæ, by usun¹æ usterkê.
Dzisiaj nie jest to problemem – mo¿na
zrobiæ zdjêcie, zaznaczyæ, co nie dzia³a
i szybko przes³aæ obrazek do Warszawy.
Ale w czasie drugiej fazy projektu nie
by³o jeszcze aparatów cyfrowych, a ogra-
niczenia po³¹czenia internetowego w Las
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Campanas powodowa³y, ¿e instrukcje
i informacje zwrotne mo¿na by³o prze-
kazywaæ tylko tekstowo. Z regu³y po go-
dzinie, dwóch takiej wspó³pracy udawa³o
siê usun¹æ problem. Na przyk³ad kiedyœ
rêkami Igora Soszyñskiego wylutowywa-
liœmy przepalone mostki w zasilaczu na-
pêdu teleskopu. Dzia³aj¹ do dziœ. Ale
zdarza³y siê te¿ wiêksze problemy. Tylko
dwa razy w ci¹gu 15 lat (odpukaæ!) mu-
sia³em lecieæ do Las Campanas w trybie
pilnym, bo nie da³o siê ju¿ czegoœ zdal-
nie naprawiæ. Mamy ca³kiem stabilny
system – opowiada Andrzej Udalski.

Wspomnian¹ na pocz¹tku tekstu wi-
zjê prof. Paczyñskiego dotycz¹c¹ nowej
metody mierzenia jasnoœci gwiazd –
odejmowania obrazów – uda³o siê wresz-
cie zrealizowaæ. Fotometriê na danych
z kamer CCD wczeœniej wykonywano
metod¹ aperturow¹ (jasnoœæ od danej
gwiazdy to suma zliczeñ w pikselach jej
przypisanych) lub profilow¹ (jasnoœæ
uzyskujemy po znalezieniu modelu
kszta³tu gwiazdy na danym zdjêciu i do-
pasowaniu go do ka¿dej gwiazdy). Na-
tomiast metoda odejmowania obrazów
wymaga dwóch zdjêæ tego samego pola,
przy czym jedno to zdjêcie referencyj-
ne, skalowane tak, by pozycje gwiazd
i ich kszta³ty by³y takie jak na drugim
zdjêciu. Oba zdjêcia s¹ od siebie odej-
mowane. Uzyskane w rezultacie zdjêcie
ma zerowy sygna³ tam, gdzie nie by³o
¿adnych gwiazd lub by³y gwiazdy o ja-
snoœci takiej samej jak na obrazie refe-
rencyjnym. Tak jest dla wiêkszoœci
gwiazd. Te, które po odjêciu pokazuj¹
sygna³ wiêkszy lub mniejszy od zera, s¹
odpowiednio jaœniejsze lub s³absze ni¿
na obrazie referencyjnym. Metoda ta bar-
dzo dobrze dzia³a w gêstych polach
gwiazdowych, czyli takich, jakie s¹ ob-
serwowane w celu wykrycia mikroso-
czewkowania grawitacyjnego.

Dziêki metodzie odejmowania obra-
zów powsta³y katalogi gwiazd zmien-
nych licz¹ce ponad æwieræ miliona obiek-
tów. Zgodnie z przyjêt¹ przez OGLE
strategi¹ upubliczniania zebranych da-
nych inni badacze maj¹ dostêp do pe³nej
fotometrii tych gwiazd. Astronomowie
mog¹ bardziej szczegó³owo przyjrzeæ siê
wybranym gwiazdom lub statystycznie
badaæ ró¿ne ich typy. Dziêki temu uni-
katowy na skalê œwiatow¹ zbiór pomia-
rów jest lepiej wykorzystywany, a war-
szawski projekt obserwacyjny jest

powszechnie rozpoznawany wœród ba-
daczy gwiazd zmiennych. Warto tutaj do-
daæ, ¿e zespó³ OGLE jest stosunkowo
niewielki – obecnie liczy 11 osób, a ob-
serwacje w jego ramach prowadzi³o
³¹cznie 20 astronomów.

OGLE-II i co dalej?
Ostatni¹ obserwacjê OGLE-II wyko-

nano 26 listopada 2000 r., ale ju¿ du¿o
wczeœniej rozpoczê³y siê przygotowania
do unowoczeœnienia instrumentarium.
Oddajmy g³os Andrzejowi Udalskiemu:
Wiedzieliœmy, ¿e kolejna kamera bêdzie
wielodetektorowa. W 1997 r. zaczêliœmy
negocjowaæ z najlepszym w owym cza-
sie producentem detektorów CCD. Po-
jedynczy chip by³ bardzo drogi – rzêdu
100 tys. dolarów czy nawet wiêcej, a my
potrzebowaliœmy ich kilku. Teoretycznie
z jednego p³atka krzemu mo¿na by³o mieæ
dwa detektory, ale z ró¿nych powodów
producentowi to nie wychodzi³o i nie
wszystkie wyprodukowane detektory
nadawa³y siê do obserwacji. Zamawia-
j¹c ich masow¹ produkcjê za 200 czy 300
tys. dolarów mo¿na by³o mieæ zagwaran-
towane oko³o 10 dobrych chipów. Tak te¿
zrobiliœmy. Dwa lata póŸniej mieliœmy ju¿
konkretne detektory. Wtedy podjêliœmy
decyzjê, ¿e bêdziemy mieli kamerê 8-chi-
pow¹. Oko³o 2000 r. zacz¹³em zastana-
wiaæ siê, jak zamieniæ nasze kostki CCD
w kamerê – opowiada prof. Udalski.
Zbudowany przez niego rok póŸniej
nowy instrument mia³ ³¹cznie 64 mln
pikseli – by³a to pierwsza z u¿ywanych

w OGLE kamer zawieraj¹ca ich wiêcej
ni¿ dzisiejsze cyfrowe aparaty fotogra-
ficzne. Driftscan sta³ siê niepotrzebny.
Przygotowanie elektroniki wymaga³o
przylutowania kilku tysiêcy elementów
elektronicznych. Najcieñsze by³y grubo-
œci ludzkiego w³osa.Wymaga³o to sporej
cierpliwoœci. Sprzêt mia³em profesjonal-
ny, ale rêczny, wiêc dobry wzrok te¿ by³
potrzebny. Pewnie straci³em z dioptriê,
¿eby to wszystko polutowaæ – mówi An-
drzej Udalski.

OGLE-III rozpoczê³o siê 11 czerwca
2001 r. W nowej kamerze skala odwzo-
rowania by³a mniejsza ni¿ w poprzed-
niej – mia³o to na celu lepsze wykorzy-
stanie œwietnego seeingu panuj¹cego
w Las Campanas. Pole widzenia kame-
ry wyraŸnie siê powiêkszy³o – mia³o wy-
miary 35’ na 35’. Regularne obserwacje
obejmowa³y 200 mln gwiazd w centrum
Galaktyki, Ob³okach Magellana i wybra-
nych polach dysku galaktycznego. Fo-
tometria by³a w ca³oœci wykonywana
metod¹ odejmowania obrazów. Roczny
strumieñ danych liczy³ 3,5 TB, czyli sze-
œciokrotnie wiêcej ni¿ w OGLE-II. Mi-
cha³ Szymañski stan¹³ wiêc przed po-
wa¿nym wyzwaniem – zorganizowaæ
redukcjê i archiwizacjê wszystkich tych
danych na komputerze w Las Campanas.

Podczas gdy OGLE-I odkrywa³o
rocznie kilka mikrosoczewek, to OGLE-
II – ju¿ kilkadziesi¹t, a OGLE-III – a¿
kilkaset. Podczas trzeciej fazy projektu
œrednia liczba mikrosoczewek wykrywa-
nych w jednym sezonie wynios³a 530.

Kopu³a Teleskopu Warszawskiego w Obserwatorium Las Campanas, który od 1996 r. s³u¿y
projektowi OGLE. Na pierwszym planie domek obserwatora. Fot. Marcin Kubiak
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Wzrost, jaki nast¹pi³ od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, by³ olbrzymi.

W trakcie OGLE-III po raz pierwszy
uda³o siê skutecznie zastosowaæ dwie
metody odkrywania planet pozas³onecz-
nych. Pierwsz¹ by³a metoda tranzytów
– wykorzystuj¹ca fakt, ¿e gdy planeta
pozas³oneczna podczas ruchu orbitalne-
go przechodzi przed tarcz¹ gwiazdy, to
zauwa¿amy minimalny spadek jej jasno-
œci. Spoœród znalezionych kandydatek na
planety tranzytuj¹ce uda³o siê potwier-
dziæ siedem i przez parê lat OGLE by³o
w tej dziedzinie bezkonkurencyjne. Dziœ
dok³adnie t¹ sam¹ metod¹ uk³ady plane-
tarne masowo odkrywa satelita Kepler.
Druga metoda wykrywania planet, jest
zwi¹zana z mikrosoczewkowaniem gra-
witacyjnym. Obie metody s¹ szerzej opi-
sane we wspomnianym artykule Sz.
Koz³owskiego.

19 kwietnia 2007 r. dotar³a z Prince-
ton smutna wiadomoœæ – zmar³ inspira-
tor projektu prof. Bohdan Paczyñski.
Zawsze wspiera³ kolegów pracuj¹cych
w Polsce, zaprasza³ ich na sta¿e badaw-
cze, przysy³a³ niedostêpne kiedyœ kom-
putery i czasopisma. To od jego pracy
z 1986 r. zaczê³y siê rozwa¿ania nt. mo¿-
liwoœci zaobserwowania mikrosoczew-
kowania. Dwóch niezale¿nych recenzen-
tów s³usznie zwróci³o uwagê, ¿e w mojej
pracy nie ma nic oryginalnego, ¿e to tyl-
ko kompilacja fragmentów ró¿nych idei.
Jakoœ uda³o mi siê przekonaæ redakto-
ra, by przyj¹³ publikacjê do druku –
wspomina³ w 1994 r. prof. Paczyñski. Ale
to w³aœnie dziêki tej pracy, a nastêpnie
odkryciom projektu OGLE narodzi³a siê
nowa dziedzina badañ astronomicznych.
Dopiero po odejœciu prof. Paczyñskiego
£ukasz Wyrzykowski zaj¹³ siê gruntow-
nym przeszukaniem danych z drugiej
i trzeciej fazy OGLE pod k¹tem zjawisk
mikrosoczewkowania w Ob³okach Ma-
gellana. Konkluzj¹ tych badañ by³o okre-
œlenie górnego limitu na wk³ad obiektów
powoduj¹cych mikrosoczewkowanie do
ogólnej masy ciemnej materii na 2%.

Najwiêksza z kamer
– OGLE-IV

Ostatnie zdjêcie w ramach OGLE-III
wykonano 4 maja 2009 r. Prof. Andrzej
Udalski o planach dalszego rozwoju
myœla³ jednak ju¿ du¿o wczeœniej. Jesz-
cze w 2003 r., czyli na pocz¹tku trzeciej
fazy projektu, zacz¹³ rozwa¿aæ z prof.

Bohdanem Paczyñskim budowê wiêk-
szego teleskopu. Ten pomys³ ostatecznie
nie doszed³ do skutku. Oczywista by³a
zaœ koniecznoœæ zbudowania nowej ka-
mery, która wykorzysta³aby w pe³ni pole
widzenia Teleskopu Warszawskiego.
Pracuj¹ca na nim obecnie kamera
OGLE-IV, zaprojektowana i skonstru-
owana przez prof. Udalskiego, sk³ada siê
z 32 chipów, z których ka¿dy ma 8 mln
pikseli, razem 256 mln. Pole widzenia
teleskopu jest wykorzystane w ca³oœci,
wiêkszy instrument nie mia³by ju¿ cze-
go obserwowaæ. Nie tylko zwiêkszy³a siê
liczba pikseli, lecz tak¿e szybkoœæ od-
czytywania nowych detektorów.
W OGLE-III odczytanie obrazu zajmo-
wa³o 96 sekund, a ekspozycje w centrum
Galaktyki trwa³y 120 sekund. Przy no-
wej kamerze czas odczytu skróci³ siê do
kilkunastu sekund, wiêc zysk jest du¿y.
Kamera ma te¿ nowe, lepsze filtry – in-
terferencyjne zamiast szklanych. Wiêk-
sza przepuszczalnoœæ tych pierwszych
pozwala skróciæ czas ekspozycji przy
niezmienionym strumieniu œwiat³a do-
cieraj¹cym do kamery. Sama kamera
by³a na tyle du¿a, ¿e wyposa¿enie jej
w filtry i migawkê oraz zapewnienie
ch³odzenia by³o wyzwaniem technicz-
nym. Pomoc w realizacji kolejnej fazy
OGLE stanowi grant badawczy w wy-
sokoœci 2,5 mln euro przyznany prof.
Udalskiemu przez Europejsk¹ Radê ds.
Badañ Naukowych.

OGLE powróci³o do wyœcigu o nowe
mikrosoczewki 4 marca 2010 r. Dziêki
wszystkim unowoczeœnieniom iloœæ
zbieranych danych wzros³a prawie dzie-
siêciokrotnie. Ca³kowity monitorowany
obszar znowu siê powiêkszy³ i obejmu-
je teraz oko³o miliarda gwiazd. W cen-
trum Galaktyki trzy pola s¹ obserwowa-
ne co dwadzieœcia minut, szeœæ kolejnych
co godzinê, dalsze z mniejsz¹ czêstoœci¹.
G³ówny cel zwiêkszenia czêstoœci obser-
wacji najgêstszych pól to zwiêkszenie
szans na wykrycie planet w zachodz¹-
cych zjawiskach mikrosoczewkowania,
w tym tzw. planet swobodnych, czyli nie
zwi¹zanych z ¿adn¹ gwiazd¹. Pole wi-
dzenia kamery jest w przybli¿eniu szeœæ
i pó³ razy wiêksze od tarczy Ksiê¿yca,
co umo¿liwi³o przejrzenie 2500 stopni
kwadratowych w celu znalezienia cia³
z Pasa Kuipera. Wykryto 14 nowych
obiektów tego typu, a wœród nich jest
cia³o o œrednicy ok. 500 km.

Kamera OGLE-III nie jest teraz u¿y-
wana, ale wci¹¿ pozostaje sprawnym,
stosunkowo du¿ym i nowoczesnym in-
strumentem. OGLE wesz³o ju¿ w poro-
zumienie z Uniwersytetem Tasmanii,
który buduje teleskop o œrednicy 1,3 m
w Obserwatorium Bisdee Tier. Kamera
OGLE-III bêdzie do niego pod³¹czona
i obie grupy badaczy bêd¹ dzieli³y siê
czasem obserwacyjnym na tym telesko-
pie. Dziêki du¿ej ró¿nicy w d³ugoœci geo-
graficznej mo¿liwe bêdzie lepsze pokry-
cie obserwacyjne mikrosoczewek –
w szczególnoœci wykrywanie krótko-
trwa³ych anomalii tych zjawisk, pojawia-
j¹cych siê akurat wtedy, gdy w Chile jest
dzieñ.

Jakie s¹ inne plany na przysz³oœæ? To
nie do mnie pytanie – zastrzega siê Mar-
cin Kubiak. W tej chwili mo¿liwoœci ob-
serwacyjne przeros³y moje wyobra¿enia.
Micha³ Szymañski podchodzi do spra-
wy praktycznie: Trzeba by zrobiæ wyszu-
kiwarkê gwiazd w danych OGLE-III, co
ju¿ siê robi nietrywialne. Marzy mi siê
jeszcze, ¿eby po zrobieniu zdjêcia, w na-
g³ówku zapisywa³y siê dok³adne informa-
cje o wspó³rzêdnych. Trzeba nad tym tro-
chê pomyœleæ, mo¿e ktoœ m³ody siê tym
zajmie?... A co na pytanie o plany odpo-
wiada szef OGLE? – Powoli trzeba bê-
dzie zacz¹æ myœleæ o dalszej rozbudowie
projektu – mówi Andrzej Udalski. – Ale
na razie jeszcze ca³y czas zachwycam siê
wspania³¹ jakoœci¹ danych OGLE-IV
i myœlê g³ównie o realizacji nowych pro-
jektów naukowych w tej fazie.

Mgr Rados³aw Poleski jest asystentem
w Obserwatorium Astronomicznym
UW. Z projektem OGLE zwi¹za³ siê
4 lata temu, jeszcze jako student. Obec-
nie koñczy pracê doktorsk¹ opart¹ na
pomiarach ruchów w³asnych i odle-
g³oœci gwiazd z danych OGLE.
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Ga³¹Ÿ astrofizyki zajmuj¹ca siê poszukiwaniem i badaniem planet pozas³onecz-
nych jest niew¹tpliwie jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê i jednoczeœnie jedn¹
z najciekawszych. Od czasu odkrycia pierwszych planet pozas³onecznych pozna-
liœmy ich prawie 800, nie licz¹c ostatnich doniesieñ misji Kepler o ponad 2300
kandydatach na planety. Wœród nich spora garœæ to trofeum projektu OGLE.

Obiekty te odkrywane s¹ kilkoma meto-
dami. Ka¿da z nich jest bardziej czu³a
na planety o okreœlonych masach
i w okreœlonych odleg³oœciach od swo-
ich gwiazd. I tak metoda tranzytów po-
zwala na wykrycie planet nawet tak ma-
³ych jak Mars, ale na orbitach mniejszych
ni¿ orbita Merkurego, i to tylko w przy-
padku obserwacji przez satelitê Kepler
(rys. 1). Jednak czu³oœæ tego teleskopu
koñczy siê na planetach o rozmiarach
Ziemi w maksymalnej odleg³oœci 1 j.a.
od gwiazdy. Metoda prêdkoœci radial-
nych, choæ dotychczas przynios³a naj-
wiêcej odkryæ, nie pozwala obecnie na
detekcjê planet mniej masywnych ni¿ 10
mas Ziemi. Dodatkowo, w wiêkszoœci
planety te znajduj¹ siê na bardzo cia-
snych orbitach. Okazuje siê, ¿e metoda
mikrosoczewkowania grawitacyjnego
pozwala ju¿ dziœ na niemal rutynowe od-
krywanie planet w szerokim zakresie
mas, poczynaj¹c od masy Ziemi, w od-
leg³oœciach 1–10 j.a. od gwiazdy. Jest to
interesuj¹cy obszar, obejmuj¹cy ekosfe-
ry gwiazd (czyli obszary, gdzie woda
mo¿e istnieæ w formie ciek³ej), ale i siê-
gaj¹cy poza „liniê œniegu”, gdzie woda
i inne cz¹steczki istniej¹ ju¿ tylko w for-
mie lodu. Przypuszcza siê, ¿e w odleg³o-
œciach tych formuj¹ siê wielkie planety
gazowe, które nastêpnie migruj¹ bli¿ej
swoich gwiazd. Dopiero tam mog¹ zo-
staæ zaobserwowane metod¹ tranzytów
lub prêdkoœci radialnych. Badanie tego
obszaru jest wiêc nies³ychanie istotne dla
zrozumienia mechanizmów formowania
siê uk³adów planetarnych. Co wiêcej,
w metodzie mikrosoczewkowania gra-
witacyjnego ma³e planety, jak Ziemia,

mog¹ powodowaæ bardzo silne pojaœnie-
nie gwiazd, co umo¿liwia odkrywanie

takich planet nawet niewielkimi, amator-
skimi teleskopami. Tak ma³ych planet nie
da siê odkryæ z Ziemi metod¹ tranzytów.
Z kolei nowa klasa planet pozas³onecz-
nych – planety swobodne, czyli takie,
które nie s¹ zwi¹zane z ¿adnym uk³adem
planetarnym, równie¿ zosta³a odkryta
metod¹ mikrosoczewkowania i jest to
jedyna obecnie metoda pozwalaj¹ca na
ich detekcjê.

Wszystkie planety odkrywane meto-
dami innymi ni¿ mikrosoczewkowanie s¹
i bêd¹ (lub mog¹ byæ) weryfikowalne
przez przysz³e pokolenia astronomów.
O ile w metodach tranzytów, prêdkoœci ra-
dialnych, chronometra¿u pulsarów oraz
obrazowania efekt planety mo¿na obser-
wowaæ zawsze lub zgodnie z efemeryd¹,
o tyle w mikrosoczewkowaniu mamy tyl-
ko jedn¹ jedyn¹ szansê na wydobycie

Rys. 1. U góry: schemat dzia³ania metody tranzytów. Planeta, przechodz¹c przed tarcz¹ gwiaz-
dy, czêœciowo j¹ zas³ania, os³abiaj¹c jej blask (rys. redakcji). U do³u: przyk³ad tranzytu plane-
tarnego w obserwacjach OGLE. W³aœnie te dane ujawni³y pierwsz¹ w historii planetê pozas³o-
neczn¹ odkryt¹ t¹ metod¹. Na wykresie s¹ obserwacje z lat 2001–2003, w tym z 18 ró¿nych
tranzytów. Planeta obiega podobn¹ do S³oñca gwiazdê OGLE-TR-56 w odleg³oœci 0,02 j.a.,
jest 1,3 razy wiêksza od Jowisza i przynajmniej tyle¿ razy od niego masywniejsza
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maksimum informacji o planecie, w mo-
mencie kiedy efekty powodowane przez
ni¹ s¹ obserwowalne w niepowtarzalnym
zjawisku mikrosoczewkowania grawita-
cyjnego. Dlatego œrodowisko astrono-
mów zajmuj¹cych siê mikrosoczewkowa-
niem wypracowa³o swoje metody na
uzyskanie wszystkich mo¿liwych infor-
macji o planecie w chwili zajœcia zjawi-
ska. Praktyczna mo¿liwoœæ póŸniejszej
obserwacji takiej planety jest zerowa.
W dalszej czêœci artyku³u przedstawiê, jak
astronomowie odkrywaj¹ planety poza-
s³oneczne metod¹ mikrosoczewkowania
grawitacyjnego.

(Mikro) soczewkowanie
grawitacyjne

Obserwuj¹c obiekty ¿ycia codzienne-
go, widzimy je takimi, jakimi s¹. To zda-
nie mo¿e wydaæ siê Czytelnikowi banal-
ne i pozornie nie zawiera ¿adnej
informacji. Intuicyjnie wiemy, ¿e czyta-
j¹c trzymany w³aœnie w rêkach numer
„Uranii-PA”, œwiat³o odbite od kartek
papieru dociera do naszych oczu po li-
niach prostych z miejsc dok³adnie tych,
z których wybieg³o. Krótko mówi¹c,
wiemy dok³adnie, gdzie znajduje siê czy-
tany tekst. Okazuje siê jednak, ¿e wy-
starczy opuœciæ nasze ziemskie otocze-
nie i skierowaæ teleskop na niebo,
a sprawy skomplikuj¹ siê, gdy spróbu-
jemy ustaliæ zarówno odleg³oœci, jak
i kierunki do obiektów znajduj¹cych siê
we Wszechœwiecie.

Jednym z przewidywañ ogólnej teo-
rii wzglêdnoœci, sformu³owanej przez
Alberta Einsteina, jest zakrzywienie cza-
soprzestrzeni wokó³ masywnych cia³, ta-
kich jak np. gwiazdy czy galaktyki. W ta-
kiej przestrzeni œwiat³o porusza siê,
podobnie jak i w geometrii euklidesowej
(bez zakrzywienia), po najkrótszych li-
niach zwanymi liniami geodezyjnymi.
Zakrzywiona czasoprzestrzeñ zmienia
jednak kierunek rozchodzenia siê œwia-
t³a przed i po napotkaniu po drodze ma-
sywnego obiektu.

Skutki tego s¹ fantastyczne. WyobraŸ-
my sobie odleg³y kwazar (jasno œwiec¹-
ce j¹dro galaktyki) na krañcach Wszech-
œwiata, którego œwiat³o przechodzi
w pobli¿u bli¿szej nam galaktyki, znaj-
duj¹cej siê w „tym samym” miejscu na
niebie. Nasza ziemska intuicja podpo-
wiada nam, ¿e galaktyka zas³aniaæ bê-
dzie odleg³y kwazar. Jednak jesteœmy

Planeta z komputera
Przyk³adowy przebieg zjawiska mikrosoczewkowania spowodowanego
przez uk³ad gwiazda-planeta, wg symulacji komputerowej B.S. Gaudiego
(Ohio State University).

Rysunki A – E pokazuj¹ widok, jaki ukaza³by siê obserwatorowi, gdyby
dysponowa³ odpowiednim teleskopem. Niestety, teleskopy optyczne o tak
potê¿nej rozdzielczoœci jeszcze nie istniej¹ i jedyne, co faktycznie zoba-
czymy, to sumaryczny blask ca³ego uk³adu. Widzimy gwiazdê (¿ó³ta plam-
ka), obok której znajduje siê planeta (fioletowa plamka). Niebieski krzy¿yk
oznacza pozycjê odleg³ego Ÿród³a (np. innej gwiazdy), przed którym defi-
luje nasza ¿ó³ta gwiazda z planet¹. Obserwator utrzymuje ¿ó³t¹ gwiazdê
w centrum pola widzenia, dlatego wydaje siê, ¿e to Ÿród³o siê przesuwa.
W rzeczywistoœci jest odwrotnie.

Rzeczywist¹ pozycjê Ÿród³a celowo oznaczono krzy¿ykiem, inaczej ni¿
gwiazdê, bo obserwator jego tam nie widzi. Obrazem Ÿród³a s¹ niebieskie
³uki lub plamki.

Wykres na dole pokazuje to, co w rzeczywistoœci mo¿emy zarejestro-
waæ wspó³czesnymi instrumentami – krzyw¹ blasku Ÿród³a. Typowy kszta³t
krzywej Paczyñskiego jest spowodowany soczewkowaniem przez ¿ó³t¹
gwiazdê. W maksimum (sytuacja B) Ÿród³o jaœnieje 5-krotnie (o 1,7 mag.).
Planeta zdradza swe istnienie anomali¹ w postaci cieniutkiej „szpilki” na
prawym ramieniu krzywej Paczyñskiego. (red.)

Na podst. http://www.astronomy.ohio-state.edu/~gaudi/Movies/pmicromax.gif
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w du¿ym b³êdzie! Promienie œwiat³a
kwazara, przechodz¹c przez zakrzy-
wion¹ czasoprzestrzeñ w pobli¿u galak-
tyki, bêd¹ zakrzywiane w taki sposób,
¿e obserwuj¹c to z Ziemi, odniesiemy
wra¿enie, i¿ blask kwazara – którego ob-
razy s¹ teraz widoczne z ró¿nych stron
naraz – jest wiêkszy ni¿ gdyby jej nie
by³o. Galaktyka ta zachowa³a siê dok³ad-
nie tak jak soczewka powiêkszaj¹ca!
W projekcie OGLE od wielu lat moni-
torujemy taki soczewkowany kwazar
oznaczony QSO 2237+0305, zwany tak-
¿e soczewk¹ Huchry lub Krzy¿em Ein-
steina (rys. 2).

Znamy wiêc ju¿ zasadê dzia³ania so-
czewkowania grawitacyjnego. To samo
zjawisko zachodzi tak¿e w mniejszych
skalach, zarówno dla mniejszych mas
obiektów soczewkuj¹cych (rzêdu masy
S³oñca), jak i mniejszych odleg³oœci i no-
si nazwê mikrosoczewkowania grawita-
cyjnego. WyobraŸmy sobie gwiazdê
z okolic centrum naszej Galaktyki lub
w pobliskich Ob³okach Magellana (zwan¹

dalej Ÿród³em), która
jest soczewkowana
przez inn¹ gwiazdê,
czarn¹ dziurê czy
jeszcze inny masyw-
ny zwarty obiekt
(zwany dalej so-
czewk¹) znajduj¹cy
siê na linii widzenia
³¹cz¹cej te dwa
obiekty i Ziemiê. Nie-
ustanny ruch Ÿród³a,
soczewki i Ziemi
zmienia wzajemne
po³o¿enie tych cia³,
dlatego konfiguracja
sprzyjaj¹ca mikroso-
czewkowaniu trwa
okreœlony czas, pro-
porcjonalny do pier-
wiastka z masy so-
czewki. I tak,
obserwuj¹c gwiazdê z okolic centrum
Galaktyki mikrosoczewkowan¹ przez
obiekt znajduj¹cy siê bli¿ej, zauwa¿y-

my, ¿e po oko³o 30 dniach
konfiguracja zmieni siê tak,
¿e mikrosoczewkowanie
grawitacyjne przestanie za-
chodziæ, gdy¿ obiekty te nie
bêd¹ siê ju¿ znajdowaæ na
jednej linii. Wyrównanie
tych trzech cia³ musi byæ
bardzo dok³adne, zazwyczaj
Ÿród³o i soczewka musz¹
znaleŸæ siê na niebie bli¿ej
ni¿ 0,0005 sekundy ³uku.
Odpowiada to œrednicy 10-
-groszówki umieszczonej
w Warszawie, a ogl¹danej
z Nowego Jorku.

W uk³adzie Ÿród³o, soczewka i Zie-
mia najbardziej interesuj¹ca jest zazwy-
czaj soczewka, a jej w³asnoœci s¹ ustala-
ne na podstawie zmian jasnoœci Ÿród³a.
Jego jasnoœæ bêdzie ros³a w miarê zbli-
¿ania siê do idealnego ustawienia trzech
cia³ na jednej linii, a nastêpnie bêdzie ma-
leæ w miarê pogarszania siê tej konfigu-
racji. Rysuj¹c zmiany jasnoœci Ÿród³a
w funkcji czasu, oka¿e siê, ¿e krzywa
zmian blasku przypomina kszta³tem
dzwon i nazywamy j¹ krzyw¹ Paczyñskie-
go, a ca³y epizod pojaœnienia a nastêpnie
pociemnienia – zjawiskiem mikrosoczew-
kowania grawitacyjnego (rys. 3) (Prace
naukowe na temat mikrosoczewkowania
autorstwa profesora Bohdana Paczyñskie-
go z lat 80. i 90. XX wieku stworzy³y
now¹ ga³¹Ÿ astrofizyki).

Rys. 2. Po lewej: cztery obrazy soczewkowanego kwazara (bia³e punkty) oraz soczewkuj¹ca galaktyka w œrodku (zdjêcie z Kosmicznego
Teleskopu Hubble’a). Po prawej: schemat powstawania wielokrotnego obrazu odleg³ego obiektu w soczewce grawitacyjnej

Rys. 3. Przebieg typowego zjawiska mikrosoczewkowa-
nia grawitacyjnego. Nazwa zjawiska oznacza: 306 soczew-
ka zaobserwowana przez OGLE w zgrubieniu centralnym
Galaktyki (ang. bulge – st¹d skrót BLG) w 2012 r.

Rys. 4. Na skutek obiegu S³oñca przez Ziemiê, geometria uk³adu
Ÿród³o-soczewka-obserwator zmienia siê z okresem rocznym, co
zaburza przebieg zjawiska soczewkowania. Zauwa¿my, ¿e w ci¹-
gu 1 roku odchylenie od modelu ma dwa minima i dwa maksima
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Anomalie planetarne
Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ zjawisk mi-

krosoczewkowania grawitacyjnego jest
symetryczna. Brak symetrii mo¿e byæ
spowodowany przeró¿nymi efektami.
W d³ugotrwa³ych zjawiskach charakte-
rystycznym efektem jest dodatkowe fa-
lowanie niejako „na³o¿one” na krzyw¹
Paczyñskiego, spowodowane ruchem
Ziemi wokó³ S³oñca (rys. 4).

Innym sprawc¹ burz¹cym symetriê
krzywej Paczyñskiego, a maj¹cym dale-
kosiê¿ne implikacje, jest podwójnoœæ czy
nawet wielokrotnoœæ soczewki, tj. gdy
cia³em soczewkuj¹cym s¹ dwie gwiaz-
dy, gwiazda i planeta, para gwiazd neu-
tronowych itp. W strefie dzia³ania so-
czewki tworz¹ siê wówczas na niebie
zamkniête obszary, zwane kaustykami.
Jeœli trajektoria Ÿród³a przebiega przez
kaustykê, na wejœciu do niej obserwuje-
my nag³e pojaœnienie Ÿród³a, które ma-
leje w kierunku „œrodka” kaustyki, a na-
stêpnie obserwujemy ponowne
stopniowe pojaœnienie zakoñczone szyb-
kim pociemnieniem przy wyjœciu z kau-
styki. Przejœcie Ÿród³a przez kaustykê
powoduje anomaliê krzywej Paczyñskie-
go, przypominaj¹c¹ wielk¹ literê M
(rys. 5 i ramka 1). D³ugoœæ trwania oraz
kszta³t anomalii zale¿y miêdzy innymi
od stosunku mas w uk³adzie dwóch cia³

i idealnie nadaje siê do
poszukiwania planet kr¹-
¿¹cych wokó³ gwiazd
soczewek. Poniewa¿, jak
ju¿ wspomniano, czas
trwania zjawiska mikro-
soczewkowania, ale
i anomalii, jest w przy-
bli¿eniu proporcjonalny
do pierwiastka z masy
soczewki, to dla soczew-
ki o masie S³oñca zjawi-
sko trwa oko³o 30 dni,
zaœ anomalie lub zjawi-
ska powodowane mas¹
Jowisza trwaj¹ 1 dzieñ,
a mas¹ Ziemi 1,5 godzi-
ny (rys. 6).

Planetê mikrosoczewkow¹ mo¿na od-
kryæ równie¿ wtedy, gdy nie kr¹¿y ona
wokó³ ¿adnej gwiazdy (planeta swobod-
na) lub kr¹¿y bardzo daleko od swojego
s³oñca. Obserwujemy wtedy krótkie zja-
wiska powodowane wy³¹cznie przez pla-
netê. Na rys. 7 prezentujemy takie krót-
kie zjawisko odkryte przez grupê OGLE
w 2011 r. Jest ono spowodowane naj-
prawdopodobniej przez planetê o masie
3 mas Ziemi.

Przydatnoœæ mikrosoczewkowania
grawitacyjnego do wykrywania planet
zosta³a zauwa¿ona ju¿ w 1992 r., na rok
przed odkryciem pierwszych zjawisk mi-

krosoczewkowania. Na odkrycie pierw-
szej planety t¹ metod¹ astronomowie
musieli jednak poczekaæ a¿ 11 lat, do
2003 r. Planeta o masie oko³o 1,5 masy
Jowisza zosta³a odkryta w zjawisku mi-
krosoczewkowania o nazwie OGLE-
2003-BLG-235/MOA-2003-BLG-53.
Na nastêpne planety nie trzeba by³o d³u-
go czekaæ. Kolejne lata przynios³y seriê
wielu odkryæ (ramka 2).

Na sukces w odkrywaniu planet po-
zas³onecznych metod¹ mikrosoczewko-
wania grawitacyjnego sk³ada siê kilka
niezbêdnych czynników. Po pierwsze,
nale¿y obserwowaæ gêste pola gwiaz-
dowe, gdzie prawdopodobieñstwo zaj-

Rys. 5. Czerwony obszar to typowa kaustyka w uk³adzie gwiaz-
da-planeta. Jeœli œwiat³o od odleg³ego Ÿród³a przebiega przez
kaustykê, to na krzywej Paczyñskiego pojawia siê M-kszta³tna
anomalia

Rys. 6. Anomalia planetarna w zjawisku mikrosoczewkowania o
nazwie OGLE-2005-BLG-071 spowodowana istnieniem planety
o masie 3,8 masy Jowisza. Gdyby planeta ta nie kr¹¿y³a wokó³
soczewkuj¹cej gwiazdy, wszystkie czarne punkty obserwacyjne
znalaz³yby siê na ró¿owej linii (odpowiadaj¹cej najlepszemu mo-
delowi pojedynczej soczewki)

Rys. 7. Krótkie zjawisko mikrosoczewkowania spowodowane naj-
prawdopodobniej przez planetê swobodn¹ o masie 3 mas Ziemi.
Dane obserwacyjne to czarne punkty z b³êdami, natomiast ró¿o-
wa linia to najlepiej pasuj¹cy model pojedynczej soczewki

Fenomenalny polski projekt astronomiczny

Urania4/2012



Urania 4/2012202

20 lat OGLE

œcia zjawiska mikrosoczewkowania,
a tym samym znalezienia planet, jest
najwiêksze. Najlepiej siê do tego nada-
je obszar w kierunku centrum Drogi
Mlecznej, gdzie w dowolnym momen-
cie czasu mikrosoczewkowane s¹ 3
gwiazdy na milion obserwowanych. Za-
uwa¿my, ¿e kamera OGLE-IV w naj-
gêstszych z tych pól obserwuje ponad
7 milionów gwiazd jednoczeœnie
(rys. 8), czyli oko³o 20 soczewek gra-
witacyjnych. Rocznie odkrywa ich pra-
wie 2000. Po drugie, najciekawsze s¹
te zjawiska, gdzie jasnoœæ gwiazdy ro-
œnie 100-krotnie i wiêcej, wtedy nawet
ma³e zak³ócenia ugiêcia promieni
œwietlnych przez gwiazdê soczewku-
j¹c¹, spowodowane istnieniem kr¹¿¹cej
wokó³ niej planety, równie¿ zostaj¹ pro-
porcjonalnie wzmocnione. Tych zja-
wisk jest jednak tylko kilkanaœcie rocz-
nie. Po trzecie, wa¿nym elementem jest
mo¿liwoœæ nieprzerwanych i jak naj-
czêstszych obserwacji wybranego
obiektu, aby w pe³ni scharakteryzowaæ
planetê powoduj¹c¹ anomaliê lub po
prostu, aby jej nie przegapiæ. O ile ob-
serwacje milionów obiektów jednocze-
œnie oraz wykrywanie zjawisk mikro-
soczewkowania zosta³y opanowane
przez OGLE do perfekcji, o tyle zreali-
zowanie punktu trzeciego jest doœæ trud-

ne. Centrum Galaktyki najlepiej wi-
doczne jest z pó³kuli po³udniowej, gdzie
na równole¿niku –29° przechodzi przez
zenit. Chilijskie Obserwatorium Las
Campanas, w którym znajduje siê tele-
skop OGLE, ulokowane jest w ideal-
nym miejscu, bo w³aœnie na równole¿-
niku –29°. Do tego jest wysoko
w górach (2280 m n.p.m.), zostawiaj¹c
du¿¹ czêœæ warstwy powietrza poni¿ej,
a liczba pogodnych nocy siêga tam 330
w roku. Jednak¿e nawet z tego miejsca
centrum Galaktyki widoczne jest danej
nocy przez nie wiêcej ni¿ 10 godzin.

Aby znaleŸæ planetê pozas³oneczn¹
metod¹ mikrosoczewkowania i uzyskaæ
maksimum informacji o niej, nale¿y zro-
biæ dwie rzeczy. Po pierwsze, z danego
miejsca obserwacyjnego nale¿y zwiêk-
szyæ czêstoœæ obserwacji do maksimum
– aby znaleŸæ planetê o masie Ziemi po-
trzebne s¹ obserwacje kilka razy na go-
dzinê. W trzeciej fazie OGLE obserwa-
cje danego pola gwiazdowego
wykonywane by³y 3-krotnie ka¿dej nocy.
Po zmianie kamery w 2009 r. i rozpo-
czêciu fazy czwartej czêstotliwoœæ ta
wzros³a do oko³o 30 obserwacji na noc
(co 20 minut). Po drugie, nale¿y prowa-
dziæ obserwacje z kilku miejsc na Zie-
mi, aby zapewniæ nieprzerwane obser-
wacje interesuj¹cego zjawiska. Poza

Planety mikrosoczewkowe odkryte
w przegl¹dzie pierwszej generacji

Nazwa zjawiska Masa Odleg³oœæ Temperatura
OGLE-2003-BLG-235Lb ~1,5 MJ

OGLE-2005-BLG-071Lb ~3,8 MJ ~3,6 j.a. 55 K (–218°C)
OGLE-2005-BLG-169 Lb ~13 MZ ~2,7 j.a.
OGLE-2005-BLG-390Lb ~5,5 MZ ~2,6 j.a.
OGLE-2006-BLG-109Lb 0,71 MJ 2,3 j.a.
OGLE-2006-BLG-109Lc 0,27 MJ 4,6 j.a.
MOA-2007-BLG-192Lb ~3,3 MZ

MOA-2007-BLG-400Lb ~0,9 MJ ~7,5 lub ~0,85 j.a. ~34 lub ~103 K
OGLE-2007-BLG-349Lb ~0,2 MJ ~3 j.a.
OGLE-2007-BLG-368Lb ~20 MZ ~3,3 j.a.
MOA-2008-BLG-310Lb ~74 MZ ~1,25 j.a.
MOA-2009-BLG-319Lb ~50 MZ ~2,4 j.a.
MOA-2009-BLG-387Lb 2,6 MJ

MOA-2009-BLG-266Lb ~10,4 MZ ~3,2 j.a.
MOA-2010-BLG-477Lb ~0,46 MJ 2 j.a.
MOA-2011-BLG-293Lb ~ 2,4 MJ ~3,5 lub ~1 j.a.

MJ – masa Jowisza, MZ – masa Ziemi

teleskopem OGLE w Chile, minimum to
jeden teleskop w po³udniowej Afryce
i jeden w Australii lub Nowej Zelandii.
Wówczas gdy jeden teleskop koñczy
obserwacje obiektu, drugi móg³by je
kontynuowaæ.

Przegl¹d I generacji
Planety wymienione w ramce 2 zo-

sta³y odkryte w tak zwanym „mikro-
soczewkowym przegl¹dzie nieba I ge-
neracji”. Dwa mikrosoczewkowe
przegl¹dy nieba – OGLE i japoñsko-no-
wozelandzka grupa MOA – poszukuj¹
zjawisk i og³aszaj¹ je na swoich stronach
internetowych. Teleskop OGLE w Chi-
le (70 stopni d³ugoœci zachodniej) i 1,8-
-metrowy teleskop MOA w Nowej Ze-
landii (170 stopni d³ugoœci wschodniej)
zapewniaj¹ maksymalnie 18-godzinne
pokrycie obserwacyjne, z czego przez 2
godziny dane zazêbiaj¹ siê. Czêsto jed-
nak pokrycie to jest du¿o mniejsze, co
jest powodowane zarówno ograniczon¹
„obserwowalnoœci¹” obiektu z danego
miejsca na Ziemi, jak równie¿ pogod¹.
Aby nie przegapiæ potencjalnych anoma-
lii planetarnych, najciekawsze zjawiska,
g³ównie te z du¿ym wzmocnieniem, do-
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datkowo by³y intensywnie obserwowa-
ne przez tak zwane grupy œledz¹ce. Gru-
py te to: MicroFUN – zawiaduj¹ca flot¹
oko³o 15 g³ównie ma³ych amatorskich
teleskopów o œrednicy od 30 cm do
1,3 m; PLANET – grupa obserwuj¹ca
kilkoma 1-m teleskopami; RoboNet –
wyposa¿ona w trzy 2-m teleskopy
i MiNDSTEp – dysponuj¹ca trzema te-
leskopami 1,2–1,5 m. Ciekawostk¹ za-
s³uguj¹c¹ na szczególn¹ uwagê jest to, ¿e
czêsto najwiêkszy wk³ad do kompletne-
go pokrycia zjawisk mikrosoczewkowa-
nia mia³y te najmniejsze teleskopy (typu
Meade/Celestron), zawiadywane przez
amatorów.

Standardowa procedura obserwacyj-
na w mikrosoczewkowym przegl¹dzie
nieba I generacji przedstawia³a siê na-
stêpuj¹co: grupy OGLE lub MOA regu-
larnie monitoruj¹ce zjawiska wysy³a³y
alert, jeœli zjawisko zaczyna³o byæ ano-
malne lub gdy bazuj¹c na pierwszych
punktach obserwacyjnych wydawa³o siê,
¿e bêdzie silnie wzmocnione (tym sa-
mym czu³e na planety). Nastêpnie gru-
py œledz¹ce uruchamia³y swoje obserwa-
toria, które mia³y za zadanie zebraæ jak
najwiêcej danych obserwacyjnych w klu-

czowych momentach, szczególnie w cza-
sie trwania anomalii. Ju¿ w trakcie zja-
wiska modeluje siê je, aby spróbowaæ
przewidzieæ, co bêdzie dalej. Takie mo-
delowanie w czasie rzeczywistym po-
zwala planowaæ dalszy przebieg obser-
wacji. Po zakoñczeniu zjawiska, maj¹c
ju¿ wszystkie dane, znajdujemy model
jak najwierniej je oddaj¹cy, aby poznaæ
parametry uk³adu, w tym masy i odle-
g³oœæ planety od gwiazdy.

Okazuje siê jednak, ¿e pomimo i¿ mi-
krosoczewkowe przegl¹dy nieba I gene-
racji odkrywa³y wiele planet, statystycz-
nie nie do koñca da³o siê zinterpretowaæ
ich liczbê. Wynika to g³ównie z tego, ¿e
obserwowano tylko wybrane zjawiska
(a nie wszystkie), a nawet te wybrane,
potencjalnie ciekawsze zjawiska nie za-
wsze obserwowane by³y przez te same
teleskopy i nie w ten sam sposób. Ka¿de
zjawisko niejako mog³o byæ obserwowa-
ne przez ró¿ne „zestawy” teleskopów.
Takie dane, pomimo ¿e przynosz¹ od-
krycia planet, s¹ prawie niemo¿liwe do
przeanalizowania statystycznego. Dlate-
go jeœli ktoœ np. zada pytanie „Jaka czêœæ
planet kr¹¿y w odleg³oœci od 1 do 2 j.a.
od swoich gwiazd?” to na podstawie ta-

kich danych nie bêdziemy mogli jedno-
znacznie odpowiedzieæ.

Przegl¹d II generacji
Wraz z szybko powiêkszaj¹c¹ siê

liczb¹ odkrywanych planet, pojedyncze
planety sta³y siê niejako mniej atrakcyj-
ne. Astronomowie, maj¹c mo¿liwoœæ ba-
dania wielu planet, zaczêli zadawaæ py-
tania „statystyczne”. Aby dane
mikrosoczewkowe nadawa³y siê do szu-
kania odpowiedzi na takie pytania, zde-
cydowano siê przejœæ na tryb „mikroso-
czewkowych przegl¹dów nieba II
generacji”. Od przegl¹du takiego wyma-
ga siê, aby obserwacje wszystkich zja-
wisk mikrosoczewkowych by³y prowa-
dzone jednorodnie, niezale¿nie od tego,
czy zjawisko bêdzie bardzo mocno
wzmocnione (czu³e na planety) i czy jest
w nim anomalia. Obserwuje siê dok³ad-
nie wszystko. Grupa OGLE wywi¹zuje
siê z tego zadania wyœmienicie. Pola cha-
rakteryzuj¹ce siê najwiêkszym prawdo-

Jedno z najgêstszych pól gwiazdowych sys-
tematycznie obserwowanych w programie
OGLE. Znajduje siê ono blisko Centrum Ga-
laktyki. Na zdjêciu jest ok. 200 tys. gwiazd,
a jest to tylko nieca³a 1/32 pe³nej klatki. Ca³y
obraz zawiera ok. 7,5 mln gwiazd
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20 lat OGLE

Dr Szymon Koz³owski pracu-
je jako adiunkt w Obserwa-
torium Astronomicznym
Uniwersytetu Warszawskie-
go, w grupie OGLE. Jego za-
interesowania skupiaj¹ siê
na poszukiwaniu i badaniu
kwazarów, planet mikroso-
czewkowych oraz zjawisk
tymczasowych, takich jak mi-
krosoczewki czy supernowe.

podobieñstwem znalezienia mikrosocze-
wek s¹ obserwowane co 20 min nieza-
le¿nie od tego, co w nich jest. Odkryte
w ten sposób planety bêdzie mo¿na scha-
rakteryzowaæ w pe³ni statystycznie. Ju¿
dziœ mo¿emy powiedzieæ, ¿e corocznie
OGLE znajduje oko³o 15 bardzo krót-
kich zjawisk mikrosoczewkowania, naj-
prawdopodobniej powodowanych przez
planety swobodne.

OGLE-III reinkarnacja, czyli
nowe Obserwatorium Bisdee
Tier na Tasmanii

Jak ju¿ wczeœniej zaznaczyliœmy,
z Chile OGLE mo¿e monitorowaæ cen-
trum Galaktyki przez maksymalnie 10
godzin. Aby zwiêkszyæ mo¿liwoœci de-
tekcji planet przez grupê OGLE, u¿y-
wana wczeœniej przez dziewiêæ lat ka-
mera OGLE-III zostanie zamontowana
na nowo wybudowanym 1,3-m telesko-
pie w Obserwatorium Bisdee Tier na Ta-
smanii. Astronomowie z tamtejszego
obserwatorium s¹ ¿ywo zainteresowa-
ni wspó³prac¹ z OGLE, a po³owa czasu
obserwacyjnego teleskopu w Bisdee
Tier ma byæ przeznaczona na obserwa-
cje w ramach monitorowania zjawisk

mikrosoczewkowania odkrytych przez
OGLE.

Podsumowanie
Mikrosoczewkowanie grawitacyjne

jest obecnie jedn¹ z dwóch metod
(oprócz tranzytów obserwowanych przez
teleskop Kepler) pozwalaj¹c¹ na rutyno-
we odkrycia planet w szerokim zakresie
mas (poczynaj¹c od masy Ziemi) i je-
dyn¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ odkrywaæ tak
ma³e obiekty za „lini¹ œniegu”. Jednak
teleskopem Kepler poszukuje siê zmian
blasku o milionowe czêœci – co jest prak-
tycznie niewykonalne z Ziemi. Tymcza-
sem w mikrosoczewkowaniu grawitacyj-
nym nawet ma³e
planety mog¹ powo-
dowaæ znaczne
zmiany jasnoœci Ÿró-
d³a, co pozwala na-
wet astronomom
amatorom odkrywaæ
planety pozas³o-
neczne. Do tej pory
metod¹ mikroso-
czewkowania grawi-
tacyjnego odkryto
oko³o 30 planet (kil-

ka nie zosta³o jeszcze opublikowanych),
w tym 10 planet swobodnych. W najbli¿-
szej przysz³oœci spodziewamy siê zarów-
no nowych odkryæ, jak i nagromadze-
nia materia³u obserwacyjnego
umo¿liwiaj¹cego statystyczny opis licz-
by, rozmiarów i mas planet. A wszyst-
ko to jest mo¿liwe dziêki wspania³emu
1,3-m teleskopowi, który doskonale s³u-
¿y nam ju¿ 16 lat, ulokowanemu w miej-
scu o idealnych warunkach pogodo-
wych. Na szczególne podkreœlenie
zas³uguje wk³ad wszystkich obecnych
oraz by³ych cz³onków grupy OGLE, bez
których nasz polski projekt nie by³by
œwiatow¹ mark¹.



Urania4/2012 205

Rz¹d zgodzi³ siê na przyst¹pienie
do Europejskiej Agencji Kosmicznej

Polska wkrótce mo¿e staæ siê cz³onkiem Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej (ESA), czyli europejskiego odpowiednika
amerykañskiej NASA. Na kolejnych stronach przedstawia-
my wa¿ne decyzje po stronie polskiego rz¹du i po stronie
ESA. Piszemy te¿ trochê o historii agencji kosmicznej i jej
bie¿¹cej dzia³alnoœci, a tak¿e polskich staraniach o cz³on-
kostwo ESA.

Co ciekawe, informacja o tym nie zosta³a przekazana
mediom w standardowy sposób, ale najpierw pojawi³a siê
na kanale Twittera prowadzonym przez Rados³awa Sikor-
skiego, ministra spraw zagranicznych. Dopiero póŸniej rz¹d
potwierdzi³ dziennikarzom w oficjalny sposób: „Przyst¹pie-
nie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej by³o jednym
z zagadnieñ omawianych podczas wtorkowej (12 czerwca
– red.) Rady Ministrów, która wyrazi³a zgodê na przyst¹pie-
nie do ESA. Kolejnym krokiem bêdzie przed³o¿enie przez
ministra spraw zagranicznych umowy miêdzynarodowej
i podjêcie stosownej uchwa³y przez Radê Ministrów, co po-
winno nast¹piæ w najbli¿szym czasie.”

Kraje cz³onkowskie ESA: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niem-
cy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka
Brytania, W³ochy. Wkrótce do tego grona do³¹czyæ ma Polska.
Źród³o: ESA

Artystyczna wizja polskiego satelity PW-Sat, który zosta³ wystrzelony
w Kosmos w lutym 2012 r. za pomoc¹ rakiety Vega – nowej rakiety
noœnej ESA. Źród³o: ESA

Polska chce podbijaæ Kosmos
ESA zaaprobowa³a

przyst¹pienie Polski
Min¹³ miesi¹c i otrzymaliœmy kolejn¹ dobr¹ wiadomoœæ
w procesie wstêpowania do ESA. 13 lipca 2012 r. Europej-
ska Agencja Kosmiczna poinformowa³a o jednog³oœnej ak-
ceptacji akcesji Polski do tej organizacji. Oznacza to, ¿e
Jean-Jacques Dordain, Dyrektor Generalny ESA, ma pra-
wo podpisaæ umowê z Polsk¹. Teraz czekaj¹ nas dalsze
kroki procedury ratyfikacyjnej, czyli zaakceptowanie przez
Radê Ministrów umowy miêdzynarodowej z³o¿onej przez
ministra spraw zagranicznych, nastêpnie podpisy przedsta-
wicieli w³adz Polski i ESA, g³osowanie w polskim parlamen-
cie i podpis prezydenta. Jeœli ca³a procedura zakoñczy siê
sukcesem, Polska zostanie 20. krajem cz³onkowskim Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
ESA to europejski odpowiednik amerykañskiej NASA. Jest g³ównym
podmiotem odpowiedzialnym w Europie za misje kosmiczne. Czêœæ
jej zadañ stanowi¹ tak¿e badania astronomiczne i astrofizyczne spoza
ziemskiej atmosfery.

Historia ESA siêga 1975 roku, kiedy to
zosta³a powo³ana do istnienia na mocy
miêdzynarodowej konwencji ustanowio-
nej przez dziesiêæ krajów. Poprzednicz-
kami ESA by³y Europejska Organizacja
Badañ Kosmicznych (ESRO) i Europej-
ska Organizacja Rozwoju Rakiet No-
œnych (ELDO), których po³¹czenie da³o
pocz¹tek ESA.

Obecnie Europejska Agencja Ko-
smiczna ma 19 krajów cz³onkowskich
oraz specjaln¹ umowê partnersk¹ z Ka-

nad¹. Zatrudnia oko³o 2200 osób i dys-
ponuje bud¿etem na poziomie 4 miliar-
dów euro. G³ówna siedziba agencji znaj-
duje siê we Francji w Pary¿u, ale ESA
posiada te¿ oœrodki w kilku innych kra-
jach cz³onkowskich (Hiszpania, Holandia,
Niemcy, Wielka Brytania, W³ochy), wy-
specjalizowane w poszczególnych dzie-
dzinach. Dodatkowo dysponuje biurami
w Belgii, USA i Rosji oraz naziemnymi
stacjami kontrolnymi w ró¿nych czê-
œciach œwiata.

ESA korzysta z jednego z najlepiej
po³o¿onych na œwiecie kosmodromów.
Europejski Port Kosmiczny w Kourou
w Gujanie Francuskiej znajduje siê bar-
dzo blisko równika, a takie umiejscowie-
nie zmniejsza koszty wynoszenia ³adun-
ków na orbitê oko³oziemsk¹. Do wyno-
szenia w Kosmos satelitów i sond ko-
smicznych agencja korzysta z trzech ro-
dzajów rakiet noœnych: Ariane 5, Sojuz
i Vega.

Europejska Agencja Kosmiczna ma
tak¿e w³asn¹ grupê astronautów. Ostat-
ni nabór Europejczyków chêtnych do wy-
konywania lotów kosmicznych zakoñczy³
siê w 2009 r. Wy³oniono wtedy szeœciu
nowych rekrutów, którzy rozpoczêli szko-
lenia przygotowuj¹ce do misji na Miêdzy-
narodowej Stacji Kosmicznej (ISS).
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Europa patrzy
na Europê z orbity
Gdy myœlimy o obiektach astronomicznych, bywa, ¿e zapominamy
o Ziemi, a przecie¿ to planeta Uk³adu S³onecznego, któr¹ jesteœmy
w stanie badaæ najdok³adniej. Badania Ziemi za pomoc¹ satelitów to
jedno z g³ównych pól dzia³alnoœci Europejskiej Agencji Kosmicznej.

rzymiotnik „kosmiczna” przy na-
zwie jakiejkolwiek agencji sugeru-
je w pierwszej kolejnoœci, ¿e dana

instytucja zajmuje siê badaniami Kosmo-
su. Tymczasem spora czêœæ bud¿etów
i pracy agencji kosmicznych poœwiêcona
jest badaniom Ziemi, z tym ¿e prowadzo-
nym z Kosmosu – z pu³apu oko³oziemskiej
orbity. Nie inaczej jest w przypadku Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w któ-
rej szeregi wkrótce wst¹pi Polska.

Pierwszym spotkaniem ESA z obser-
wacjami Ziemi by³ program Meteosat, sta-
wiaj¹cy sobie za cel budowê geostacjo-
narnego satelity meteorologicznego. Cel
zosta³ w pe³ni zrealizowany i miêdzy ro-
kiem 1977 a 1988 agencja umieœci³a na
orbicie trzy Meteosaty. Pieczê nad kolej-
nymi Meteosatami sprawowa³a ju¿ nie
ESA, lecz Eumetsat, miêdzyrz¹dowa or-
ganizacja zajmuj¹ca siê rozwojem i utrzy-
maniem meteorologii satelitarnej na Sta-

rym Kontynencie. ESA pozostaje jednak
silnie zaanga¿owana w dzia³ania Eumet-
sat, odpowiadaj¹c m.in. za dostarczanie
i kontrolê satelitów. Dotychczas na orbitê
trafi³o dziewiêæ Meteosatów, a start kolej-
nego zaplanowano na lipiec 2012 r.

Kolejnym wa¿nym krokiem ESA w za-
kresie obserwacji Ziemi by³a budowa sa-
telity wielofunkcyjnego, zdolnego obser-
wowaæ wiêcej aspektów œrodowiska na-
turalnego Ziemi ni¿ tylko sam¹ pogodê.
Tak narodzi³ siê European Remote-Sen-
sing Satellite-1 (ERS-1), wystrzelony
w 1991 r., oraz jego nastêpcy: ERS-2
(1995) i Envisat (2002; najwiêkszy cywil-
ny satelita teledetekcyjny, jaki kiedykol-
wiek trafi³ na orbitê). Na pok³adach insta-
lowane by³o do dziewiêciu ró¿nych instru-
mentów, zaprojektowanych z myœl¹ o ob-
serwacjach w zakresie widzialnym, pod-
czerwieni i mikrofalach (w tym radaro-
wych). Przez lata satelity nie mia³y sobie

P

ISS to jeden z kluczowych projektów,
w których bierze udzia³ ESA. Wk³ad
agencji obejmuje m.in. modu³ laborato-
rium naukowego Columbus oraz auto-
matyczne pojazdy transportowe ATV do
dostarczania zaopatrzenia do stacji ISS.
Pierwszy tego typu statek kosmiczny
wystrzelony zosta³ w 2008 r. (nosi³ na-
zwê Jules Verne). Na stacji ISS przeby-
waj¹ tak¿e astronauci ESA.

Badania Uk³adu S³onecznego
Kolejnym polem dzia³alnoœci ESA s¹

badania Uk³adu S³onecznego za pomoc¹
sond kosmicznych. Z historycznych mi-
sji warto wspomnieæ sondê Giotto, która
w 1986 r. przelecia³a ko³o j¹dra komety
Halleya, czy misjê SMART-1 obejmuj¹c¹
sondê do orbitalnych badañ Ksiê¿yca.
W ramach aktualnie trwaj¹cych projek-
tów sondy skonstruowane przez ESA ba-
daj¹ Wenus (Venus Express), Marsa
(Mars Express), a jedna leci do komety
(Rosetta). Agencja bierze te¿ udzia³ w mi-
sji badaj¹cej Saturna (Cassini-Huygens),
w której odpowiada³a g³ównie za l¹dow-
nik Huygens, który wyl¹dowa³ na naj-
wiêkszym ksiê¿ycu planety.

Astronomia i astrofizyka w ESA
Obserwacje astronomiczne tak¿e s¹

jednym z obszarów zainteresowañ ESA,
agencja prowadzi szereg istotnych pro-

jektów w tym zakresie. Przyk³adem mo¿e
byæ najbardziej znane orbitalne obserwa-
torium – Kosmiczny Teleskop Hubble’a
(HST). Co prawda HST kojarzy siê
z NASA, ale amerykañska agencja wca-
le nie jest jego jedynym u¿ytkownikiem,
udzia³ ESA wynosi 15%. Europejska
agencja jest te¿ partnerem NASA w pro-
jekcie nastêpcy Kosmicznego Telesko-
pu Hubble’a, którym ma byæ Kosmiczny
Teleskop Jamesa Webba (JWST).

Ze starszych misji wymieñmy obser-
watorium Hipparcos, które mierzy³o pa-
ralaksy gwiazd. Teraz ESA szykuje jego
nastêpcê, misjê astrometryczn¹ Gaia. Do
najnowszych projektów nale¿¹ obserwa-
toria Herschel i Planck, wystrzelone ra-
zem w 2009 r. To pierwsze przeznaczo-
ne jest do astronomii podczerwonej,
a drugie do obserwacji kosmicznego pro-
mieniowania t³a

Od kilkunastu lat dzia³a satelita XMM-
Newton, s³u¿¹cy do obserwacji Kosmo-
su w zakresie promieniowania rentge-
nowskiego. ESA dysponuje te¿ obserwa-
torium INTEGRAL do wykrywania pro-
mieniowania gamma oraz ma udzia³ jako
partner w kilku projektach, takich jak fran-
cuski CoRoT do odkrywania planet po-
zas³onecznych i asterosejsmologii
gwiazd czy japoñski Suzaku (astronomia
rentgenowska i gamma).

Krzysztof Czart

Kilka dat
z historii ESA

1975 – 10 krajów za³o¿ycielskich
powo³uje ESA

1978 – pocz¹tek wspó³pracy ESA
z Kanad¹

1980 – powstanie firmy Arianespa-
ce (do obs³ugi rakiet Ariane)

1980 – wchodzi w ¿ycie Konwen-
cja ESA

1983 – pierwszy astronauta ESA
w kosmosie (Ulf Merbold)

2007 – przyjêcie Europejskiej Po-
lityki Kosmicznej

2008 – Czechy wstêpuj¹ do ESA
2008 – Polska przystêpuje do po-

rozumienia PECS
2009 – najnowsza rekrutacja astro-

nautów
2011 – Rumunia wstêpuje do ESA
2012 – pierwszy start rakiety no-

œnej Vega
2012 – zakoñczenie negocjacji ak-

cesyjnych miêdzy Polsk¹
a ESA

Ciekawe misje
kosmiczne ESA

1986 – sonda Giotto przelatuje
ko³o j¹dra komety Halleya

1989 – start misji Hipparcos (po-
miary pozycji gwiazd)

2003 – startuje sonda Mars
Express (badania Marsa)

2004 – startuje sonda Rosetta (ba-
dania komety)

2005 – startuje sonda Venus
Express (badania Wenus)

2005 – próbnik Huygens l¹duje
na Tytanie

2009 – start obserwatoriów Her-
schel i Planck

Warto wiedzieæ

W ramach porozumienia PECS
w Polsce trwaj¹ 42 projekty ESA
o ³¹cznym bud¿ecie 11 mln euro.

Galileo to europejski system nawiga-
cji satelitarnej, budowany aktualnie
przez ESA wspólnie z Uni¹ Euro-
pejsk¹.

Strona internetowa agencji:
www.esa.int
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równych, badaj¹c chemiê atmosfery, aktywnoœæ biologiczn¹
w oceanie, wykonuj¹c mapy pokrycia terenu, powodzi, susz,
zmian w kriosferze. Europejska teledetekcja rozwija³a siê jak
nigdy wczeœniej.

Sielanka skoñczy³a siê w tym roku, gdy nieoczekiwanie za-
milk³ Envisat. Niestety, nie mia³ nastêpcy – ani na orbicie, ani
nawet w halach monta¿owych na Ziemi. ESA nie zdecydowa³a
siê na finansowanie kolejnego gigantycznego obserwatorium.
Zamiast niego mia³y powstaæ mniejsze, bardziej wyspecjalizo-
wane misje, kontynuuj¹ce wybrane badania poprzedników.
Satelity maj¹ byæ czêœci¹ szerszej inicjatywy, za któr¹ stoi Unia
Europejska.

W wielu obszarach aktywnoœci kosmicznej Europa chce byæ
niezale¿na. Program GMES (Global Monitoring for Environment
and Security, Globalny Monitoring Œrodowiska i Bezpieczeñ-
stwa) ma gwarantowaæ niezale¿noœæ w obserwacjach Ziemi.
Zak³ada m.in. wys³anie na orbitê serii satelitów nazwanych „Sen-
tinel”. Pierwszy bêdzie niós³ na pok³adzie radar, drugi skaner
wielospektralny, trzeci altymetr radarowy i kamerê do obserwa-
cji oceanów. Sentinel-3 nie bêdzie samodzielnym obiektem, a je-
dynie instrumentem na pok³adzie Meteosata, a wiêc satelity Eu-
metsat. To pokazuje, jak bardzo przenikaj¹ siê w Europie ob-
szary zainteresowania ESA, Eumetsat i Unii Europejskiej.

Co wa¿ne, dane z Sentineli maj¹ byæ najprawdopodobniej
dostêpne za darmo. Najprawdopodobniej, gdy¿ trwa w³aœnie
ogólnoeuropejska debata na temat finansowania ca³ego pro-
gramu GMES, a od wyniku dyskusji bêdzie zale¿a³o, na jak
szeroki gest pozwoli sobie Komisja Europejska. Tymczasem
Sentinel-1 i Sentinel-2 szykuj¹ siê do startu pod koniec tego
roku, Sentinel-3 na rok przysz³y.

Ostatnim wa¿nym filarem obserwacji Ziemi s¹ w ESA misje
stricte naukowe, wpisuj¹ce siê w agencyjny program Living
Planet. Podobnie jak w przypadku Sentineli, mamy do czynie-
nia ze stosunkowo niewielkimi satelitami (zwanymi Earth Explo-
rers), nios¹cymi jeden instrument i nastawionymi na badania
o bardzo zawê¿onej tematyce.

Dwoma pierwszymi Earth Explorers by³y GOCE i SMOS,
wystrzelone w 2009 r. Misja GOCE skupia siê na obserwacji
ziemskiego pola grawitacyjnego, w efekcie czego powstaje bar-
dzo szczegó³owy model geoidy. SMOS natomiast jest zaintere-
sowany wilgotnoœci¹ l¹dów i zasoleniem oceanów. W 2010 r.
badania zanikaj¹cej pokrywy lodowej w strefach oko³obieguno-
wych rozpocz¹³ CryoSat-2. Plany ESA na kolejne lata zak³adaj¹
wys³anie dalszych piêciu Earth Explorers. Trzy s¹ znane z imie-
nia – Swarm (badania pola magnetycznego, start w tym roku),
ADM-Aeolus (badania wiatru, 2014) i EarthCARE (obserwacje
chmur i aerozoli, 2015). Dwa pozosta³e wy³oni¹ konkursy.

Powy¿szy b³yskawiczny przegl¹d kierunków dzia³añ ESA
w zakresie satelitarnych obserwacji Ziemi pokazuje du¿¹ ak-
tywnoœæ agencji, niezale¿nie od tego, czy wynika ona z w³a-
snych planów, wspó³pracy z Eumetsat lub Komisj¹ Europejsk¹.
Do Eumetsat Polska wst¹pi³a w 1999 r., do Unii Europejskiej
piêæ lat póŸniej. Po dalszych oœmiu latach w koñcu staniemy
siê cz³onkiem ESA. Po raz pierwszy bêdziemy mieli realn¹
szansê nie tylko korzystaæ z danych satelitarnych, ale i budo-
waæ satelity czy nawet proponowaæ swoje autorskie misje. Pa-
miêtajmy, ¿e bêdzie to tylko i a¿ „szansa”, a tak¹ mo¿na wyko-
rzystaæ lub zmarnowaæ. Czy jeden z kolejnych Earth Explo-
rers narodzi siê nad Wis³¹?

Andrzej Kotarba

Dr Andrzek Kotarba jest pracownikiem Zespo³u Obserwacji Ziemi
w Centrum Badañ Kosmicznych PAN, gdzie pe³ni funkcjê klimatologa
satelitarnego badaj¹cego œrodowisko atmosferyczne Polski i œwiata,
m.in. z wykorzystaniem danych Meteosat, MetOp, Envisat i SMOS.
Jako ekspert z zakresu teledetekcji uczestniczy w krajowych i euro-
pejskich projektach naukowych i aplikacyjnych (w tym GMES). Jest
za³o¿ycielem i redaktorem naczelnym czasopisma astronautycznego
„AstroNautilus”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Duma ESA – jej „flagowy” satelita Envisat, olbrzym jak na teledetek-
cyjne standardy. Dzia³a³ nieprzerwanie przez dekadê, okr¹¿aj¹c Zie-
miê ponad 50 000 razy. Przez ca³y ten okres zapewni³ dane do ponad
czterech tysiêcy projektów badawczych, realizowanych przez naukow-
ców z ponad 70 krajów. 8 kwietnia 2012 r. ³¹cznoœæ z satelit¹ zosta³a
bezpowrotnie utracona. ESA oficjalnie og³osi³a, i¿ misja dobieg³a koñ-
ca. Fot. ESA

Stê¿enie tlenku azotu w troposferze (najni¿szej warstwie atmosfery)
miêdzy styczniem 2003 i czerwcem 2004 r., zaobserwowane przez
instrument SCIAMACHY, funkcjonuj¹cy na satelicie Envisat. Dosko-
nale s¹ widoczne obszary emisji antropogenicznej, szczególnie w sil-
nie zanieczyszczonej dolinie Padu (pó³nocne W³ochy) czy Belgii i Ho-
landii. Zauwa¿yæ mo¿na równie¿ zwiêkszone zanieczyszczenie na
po³udniu Polski – nad obszarem œl¹sko-krakowskim. Fot. ESA/Uni-
versity of Heidelberg

W wyniku wspólnej inicjatywy ESA i Eumetsat Europejczycy zaczêli
tworzyæ w³asny system oko³obiegunowych satelitów meteorologicznych
(Eumetsat Polar System, EPS), konstruuj¹c satelity serii MetOp. Za-
planowano budowê trzech obiektów, z których jeden jest ju¿ na orbicie,
kolejny szykuje siê do startu jesieni¹ br. Satelity MetOp sta³y siê nieroz-
³¹czn¹ czêœci¹ systemu meteorologicznego USA, zajmuj¹c równorzêd-
ne miejsce w stosunku do s³ynnych satelitów NOAA. Fot. ESA
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³ówn¹ przes³ank¹ za przyst¹pieniem do agencji s¹
wzglêdy gospodarcze. Z jednej strony sektor kosmicz-
ny zapewnia sta³y dop³yw innowacji i nowych odkryæ

technologicznych do innych dzia³ów gospodarki, a z drugiej –
dostêp do technologii kosmicznych pozwala œwiadczyæ komer-
cyjnie niezwykle lukratywne us³ugi, takie jak telekomunikacja
satelitarna, nawigacja czy teledetekcja. Nie bez znaczenia s¹
te¿ mo¿liwoœci u¿ycia us³ug kosmicznych do efektywnego ad-
ministrowania krajem – zarz¹dzanie kryzysowe, prognozowa-
nie plonów, zarz¹dzanie przestrzenne oraz komunikacja awa-
ryjna. Dziêki tym us³ugom podniesie siê jakoœæ administracji
krajowej jak i lokalnej. Trzeci¹ przes³ank¹ uwzglêdnion¹ pod-
czas podejmowania decyzji o akcesji by³y wzglêdy naukowe –
zapewnienie naukowcom w Polsce dostêpu do najnowocze-
œniejszej aparatury i najlepszych zespo³ów w Europie.

Do sfinalizowania akcesji brakuje jeszcze ostatecznej ak-
ceptacji przez rz¹d umowy miêdzynarodowej, podpisu prezy-
denta oraz g³osowania w sejmie. Tak d³uga i skomplikowana
procedura jest wa¿na ze wzglêdu na wagê umowy akcesyj-
nej. Polska roczna sk³adka do ESA bêdzie wynosi³a oko³o
100 mln z³otych. 80% tej kwoty wróci do firm i instytucji nauko-
wych w naszym kraju w postaci bezpoœrednich kontraktów od

ESA. Pozosta³a czêœæ sk³adki jest przeznaczona na progra-
my edukacyjne oraz koszty administracyjne agencji. W ra-
mach tych kosztów jest oczekiwane utworzenie w Polsce
dwóch przedstawicielstw ESA: pierwszym bêdzie inkubator
firm zwi¹zanych z technologiami kosmicznymi, a drugim „biuro
edukacyjne ESA”, którego rol¹ bêdzie prowadzenie progra-
mów edukacyjnych skierowanych do uczniów oraz studen-
tów. Inny skutek wejœcia do ESA to zatrudnienie przez agen-
cjê w swoich oœrodkach kilkudziesiêciu Polaków na stanowi-
skach naukowych, technicznych oraz organizacyjnych. For-
malne i pe³ne zakoñczenie procesu akcesyjnego przewidziane
jest na koniec 2012 r., kiedy nast¹pi podpisanie „Konwencji
o Europejskiej Agencji Kosmicznej”. Pozwoli to w pe³ni braæ
udzia³ w pracach ESA naukowcom, in¿ynierom i biznesme-
nom z Polski.

Jesieni¹ tego roku bêd¹ toczy³y siê równie¿ szczegó³owe
negocjacje pomiêdzy ESA a stron¹ polsk¹, dotycz¹ce obsza-
rów technologicznych, w których chc¹ siê specjalizowaæ pol-
skie firmy. Jest to szczególnie wa¿ne, poniewa¿ rynek zamó-
wieñ publicznych realizowanych przez ESA ma wszystkie ce-
chy rynku regulowanego, gdzie g³ównymi kryteriami wyboru
s¹: po³o¿enie geograficzne firmy, wieloletnia stabilnoœæ dostaw,
wzglêdy bezpieczeñstwa oraz czynniki polityczne. ESA d¹¿y
do harmonizacji planów rozwoju technologii w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich w myœl zasady, ¿e ¿adne pañstwo
europejskie nie jest w stanie finansowo unieœæ rozwoju tech-
nicznego w pe³nym zakresie potrzebnym do eksploracji Kos-
mosu. Wystarczy powiedzieæ, ¿e kontraktami z ESA s¹ w Pol-
sce zainteresowane takie giganty, jak Asseco, Bumar czy kra-
jowe oddzia³y EADS. Za tymi firmami pójd¹ dziesi¹tki ma³ych
i œrednich podwykonawców.

Dla œrodowiska naukowego cz³onkostwo w agencji bêdzie
okazj¹ do zacieœnienia wspó³pracy na poziomie europejskim.
Polskie oœrodki bêd¹ mog³y w pe³ni uczestniczyæ w inicjowa-
niu i ustalaniu celów misji kosmicznych oraz mieæ pe³en do-
stêp do danych obserwacyjnych. G³ównym oœrodkiem agen-
cji, zajmuj¹cym siê badaniami naukowymi, jest hiszpañski
ESAC (European Space Astronomy Centre), nadzoruj¹cy or-
bitalne obserwatoria astronomiczne oraz misje badawcze
w Uk³adzie S³onecznym.

Od pierwszych pomys³ów o akcesji do przyst¹pienia do ESA
minie ponad 15 lat. Przez ten czas sens akcesji znacznie ewo-
luowa³ od wzglêdów czysto naukowych i poznawczych do
wsparcia rozwoju innowacyjnej gospodarki i nowoczesnej ad-
ministracji. Byæ mo¿e jest to przypadek wart refleksji w kon-
tekœcie ESO – Europejskiego Obserwatorium Po³udniowego.
Politycy znacznie chêtniej rozwa¿¹ przyst¹pienie do tej orga-
nizacji, jeœli poza naukowcami zobacz¹ firmy, do których wróc¹
w postaci kontraktów sk³adki cz³onkowskie ESO. Akcesja Pol-
ski do tych dwóch organizacji jest kolejnym etapem integracji
europejskiej, tym razem w wymiarze naukowym i technolo-
gicznym. Jednak jej prawdziwy sens to wzrost konkurencyjno-
œci krajowej gospodarki i stymulowanie powstawania nowych
miejsc pracy w sektorach nowoczesnych technologii. Patrz¹c
w gwiazdy, nie powinniœmy o tym zapominaæ.

Mateusz Wolski

Autor pracuje w Pañstwowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP)
w Warszawie. Koordynowa³ konsultacje spo³eczne programu rozwo-
ju systemów satelitarnych i technologii kosmicznych w Polsce.

Nowa europejska rakieta noœna Vega gotowa do swojego pierwsze-
go startu 13.02.2012 r., w trakcie którego wynios³a na orbitê m.in.
pierwszego polskiego satelitê PW-Sat. Źród³o: ESA – S. Corvaja

Polska droga do ESA
12 czerwca tego roku na posiedzeniu Rady Ministrów zapad³a decyzja o przyst¹pieniu Polski do ESA. By³o
to zwieñczenie wieloletniego okresu przygotowawczego i wielomiesiêcznych negocjacji akcesyjnych.

G
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W skrócie

Ogromnie Wielki Teleskop Europejski (E-ELT) na górze Cerro Armazones (wizja artystyczna). Źród³o: ESO/L. Calçada.

ESO wybuduje najwiêk-
szy teleskop na œwiecie
Coraz bardziej realna jest budowa tele-
skopu 4-krotnie wiêkszego ni¿ obecnie
istniej¹ce najwiêksze teleskopy optycz-
ne na powierzchni Ziemi. W³adze Euro-
pejskiego Obserwatorium Po³udniowego
(ESO) zaaprobowa³y w czerwcu projekt
Ogromnie Wielkiego Teleskopu Europej-
skiego (E-ELT).

Rada ESO, czyli przedstawiciele kra-
jów cz³onkowskich organizacji, g³osowali
za rezolucj¹ aprobuj¹c¹ E-ELT. Szeœæ kra-
jów zgodzi³o siê (Austria, Czechy, Niem-
cy, Holandia, Szwecja i Belgia), a przed-
stawiciele czterech kolejnych wyrazili zgo-
dy warunkowe (Belgia, Finlandia, W³ochy
i Wielka Brytania), oddaj¹c tzw. g³osy ad
referendum, czyli wstêpn¹ zgodê, ale
wymagaj¹c¹ jeszcze potwierdzenia przez
w³adze tych pañstw. £¹cznie jest to zgo-
da od 10 krajów, czyli od minimalnej wy-
maganej liczby krajów cz³onkowskich
ESO, aby rozpocz¹æ projekt.

Teleskop E-ELT o œrednicy 39,3 m
rozpocznie obserwacje na pocz¹tku
przysz³ej dekady. Ca³y projekt ma bud¿et
1,083 mld euro. Pierwsze du¿e kontrak-
ty przemys³owe zostan¹ rozstrzygniête
w ci¹gu przysz³ego roku, co powinno daæ
szansê na przyst¹pienie jeszcze kolej-
nych krajów (mo¿e Polski?). Obecnie s¹
prowadzone wstêpne prace budowy dro-
gi dojazdowej na szczyt Cerro Armazo-
nes, gdzie stanie teleskop, oraz dzia³a-
nia zwi¹zane z tymi elementami telesko-

pu, które wymagaj¹ najwiêcej czasu na
skonstruowanie.

E-ELT bêdzie zbudowany w Chile,
niedaleko Obserwatorium Paranal,
gdzie funkcjonuje Bardzo Du¿y Teleskop
(VLT). Panuj¹ tam jedne z najlepszych
na œwiecie warunków do prowadzenia
obserwacji Kosmosu z powierzchni na-
szej planety.

Krzysztof Czart

Wyboista polska droga
do ESO

W artykule o polskiej drodze do ESA czy-
tamy, ¿e g³ównym argumentem, który
przekona³ w³adze naszego kraju, by³y
korzyœci gospodarcze. W sprawie ESO
ci¹gle brak decyzji, a przecie¿ mamy tu-
taj podobn¹ sytuacjê, tylko w nieco mniej-
szej skali – roczny bud¿et Europejskie-
go Obserwatorium Po³udniowego jest na
poziomie oko³o 150 mln euro, wobec
4 mld euro bud¿etu ESA. Tutaj tak¿e
znaczna czêœæ funduszy, które Polska
wp³aci jako sk³adkê cz³onkowsk¹, musi
byæ wydatkowana przez ESO w naszym
kraju.

Co wiêcej, jeœli przeanalizujemy sy-
tuacjê z projektem prawie 40-m telesko-
pu, to rok 2012 wydaje siê najkorzyst-
niejszym czasem na wst¹pienie, gdy¿
organizacja jest w przededniu olbrzymiej
inwestycji, wartej miliard euro i w przy-
sz³ym roku bêdzie rozdawaæ g³ówne kon-
trakty w ramach projektu. Udzia³ w tych
konkursach, nawet jeœli nie zakoñczy siê

natychmiastowymi znacz¹cymi sukcesa-
mi, mo¿e byæ dla polskich firm dobrym
polem do zdobycia doœwiadczeñ i zyska-
nia referencji, które pozwol¹ na wygry-
wanie du¿o wiêkszych przetargów
w ESA.

Wydaje siê, ¿e rozwój Polski w zakre-
sie inwestycji w instrumenty naukowe
powinien przebiegaæ dwutorowo. Z jed-
nej strony budowa w³asnych instrumen-
tów, np. takich jak opisany w tym nume-
rze „Uranii” warszawski projekt OGLE.
Z drugiej, koniecznoœci¹ jest udzia³ w or-
ganizacjach czy konsorcjach, prowadz¹-
cych wielkie projekty, których nie jeste-
œmy w stanie samodzielnie przeprowa-
dziæ (z ró¿nych wzglêdów, np. technolo-
gicznych czy finansowych).

Na polu fizyki takim projektem jest
CERN, na polu eksploracji Kosmosu
ESA, a na polu badañ Kosmosu z po-
wierzchni Ziemi w³aœnie ESO. Polska
sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem CERN
w 1991 r., nied³ugo staniemy siê cz³on-
kiem ESA (byæ mo¿e nawet w tym roku),
ale ci¹gle brak decyzji w kwestii ESO.

Krzysztof Czart

Od redakcji:
Obszerny artyku³ na temat ESO zamie-
œciliœmy w „Uranii” nr 6/2011. Wiêcej
o ESO i teleskopie E-ELT mo¿na znaleŸæ
na stronie internetowej

www.eso.org/public/poland

Krzysztof Czart jest polskim koordyna-
torem Sieci Popularyzacji Nauki ESO,
kontakt: eson-poland@eso.org
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Do Afryki za niebem

NAMIBIA
astrofotograficzne
ELDORADO

Bogdan Jarzyna
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Zanim jednak znaleŸliœmy siê w tym raju, up³ynê³o wiele
czasu spêdzonego na ¿mudnych przygotowaniach do wypra-
wy. Trzeba by³o zdecydowaæ, jaki sprzêt zabraæ ze sob¹.
Rozpoczê³o siê wiêc pracoch³onne sk³adanie astrofotogra-
ficznych klocków tak, aby wszystko zadzia³a³o na miejscu.
W przypadku mojego zestawu wybór pad³ na niezbyt lekki,
lecz bardzo solidny i niezawodny monta¿ APMach1GTO.

Od wyprawy minê³y prawie dwa lata, a jednak wci¹¿
powracamy myœlami do tamtych dni. Z ca³¹ pewnoœci¹ dla
kogoœ zakochanego w astronomii farma Tivoli w Namibii

jest najpiêkniejszym miejscem na Ziemi. Trudno sobie
wyobraziæ wspanialsze warunki do fotografowania i obser-

wowania po³udniowych obiektów. W Polsce mo¿na by
jedynie o tym pomarzyæ.

Urania4/2012
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Monta¿ to fundament astrofotografii,
wiêc nie zastanawia³em siê nad tym, ¿e
jest ciê¿szy o parê kilo. Dodatkowo w
zestawie znalaz³ siê kultowy astrograf
firmy Takahashi FSQ106 ED oraz kame-
ra z potê¿nym chipem o przek¹tnej
5,3 cm FLI16803. Mocno ograniczony
limit ciê¿aru, jaki mo¿na by³o zabraæ do
samolotu, zmusi³ nas do zakupienia nad-
baga¿u oraz przygotowania kilku paczek,
które zosta³y wys³ane do Tivoli ju¿ parê
miesiêcy przed naszym wyjazdem. Oso-
biœcie wykona³em i wys³a³em np. oœ
przeciwwagi i ciê¿ary ze zwyk³ej stali
tak, aby nie przywoziæ ich ze sob¹ z po-
wrotem. Oryginalne, ze stali nierdzew-
nej, zosta³y na miejscu w Polsce.

Pierwsza Polska Ekspedycja Astro-
fotograficzna do Namibii sk³ada-
³a siê z szeœciu cz³onków: Piotra

Sadowskiego, Micha³a ¯o³nowskiego,
Mariusza £ukijañczuka, Dominika Wo-
sia, organizatora i koordynatora naszej
wyprawy Paw³a £añcuckiego oraz pi-
sz¹cego te s³owa Bogdana Jarzyny.
W naszym baga¿u uwzglêdnialiœmy
ka¿dy zbêdny gram tak, ¿e nawet szu-
kaliœmy l¿ejszych i krótszych kabelków,
aby sumarycznie zaoszczêdziæ tak cen-
ne kilogramy. Pieczo³owicie testowali-
œmy nasze walizy, aby mog³y przetrwaæ
podró¿ w lukach baga¿owych. Czêste
rozmowy i informacje mailowe wymie-
niane z w³aœcicielem Tivoli Southern
Sky Guest Farm, panem Reinholdem
Schreiberem sprecyzowa³y dok³adnie,
jakie adaptery bêd¹ nam potrzebne, aby

bezpiecznie i solidnie zamontowaæ na-
sze zestawy fotograficzne na miejscu.
Wszystkie zestawy i czêœci zosta³y,
w koñcu, bezpiecznie spakowane do
waliz, a cenniejsze i delikatniejsze rze-
czy jak obiektywy, teleskopy i kamery
zabraliœmy ze sob¹ na pok³ad samolo-
tu. Lot Airberlinem z przesiadk¹
w Niemczech, z baga¿ami ponad 50 kg
na ka¿dego, to by³o trochê zabawy.

Kolega d³ugo czeka³ na swoj¹ wali-
zê, która krêci³a siê w kó³ko na innej ta-
œmie! Trochê wtedy poblad³. Nastêpne
ponad 10 000 km lotu up³ynê³o nam bar-
dzo spokojnie. Cali i zdrowi, ze sprzê-
tem w komplecie wyl¹dowaliœmy w sto-
licy Namibii, Windhoek. Na miejscu
czeka³ samochód, który zabra³ nas w kil-
kugodzinn¹ podró¿ w g³¹b sawanny.

Reinhold Schreiber jest obywatelem Nie-
miec, który osiad³ w Namibii na sta³e
i stworzy³ farmê usytuowan¹ w samym
œrodku dzikiej, afrykañskiej sawanny.
Wbrew pozorom, farma okaza³a siê bar-
dzo bezpieczna, bo zosta³a odgrodzona
przed dzikimi zwierzêtami, a czerwco-
wa zima panuj¹ca o tej porze w Afryce,
niskimi temperaturami w nocy nie po-
zwoli³a jeszcze owadom i szkodnikom
wyjœæ spod ziemi.

Jak przysta³o na niemieckiego gospo-
darza, farma zaskoczy³a nas przepiêkn¹
infrastruktur¹ i idealnym porz¹dkiem.
Schludne i przytulne bungalowy o na-
zwach Kopernikus, Kepler, Messier,
Herschel i Galileo dodawa³y uroku ca³ej
atmosferze. Na odpoczynek nie by³o cza-

su i od razu po przywitaniu z Reinhol-
dem zabraliœmy siê za rozpakowywanie
i ustawanie swoich stanowisk pracy. Na
farmie wszystko jest przygotowane pod
astrofotografiê i obserwacje nieba. Go-
towe piery z zasilaniem (filary do in-
stalacji monta¿u), obserwatoria i tele-
skopy do wynajêcia. Czêstymi goœæmi
farmy Tivoli s¹ równie¿ znane osobi-
stoœci nale¿¹ce do œcis³ej astrofotogra-
ficznej czo³ówki œwiata, oczywiœcie nie
licz¹c… nas (sic!). Nadmieniæ mo¿na,
¿e rezerwacje na wyjazd trzeba robiæ
z blisko 2–3-letnim wyprzedzeniem!
Tak doceniane jest to miejsce przez
amatorów nocnego nieba.

Najbli¿sze dwa tygodnie okaza³y
siê byæ superciê¿k¹ prac¹, bez-
sennie spêdzon¹ przy swoich te-

leskopach, podczas blisko dwunastogo-
dzinnych, mroŸnych i bezchmurnych
nocy. Podczas fotografowania ze zdu-
mieniem patrzyliœmy, jak konstelacje
Strzelca czy Skorpiona ledwo w Polsce
unosz¹ce siê nad horyzontem tutaj wê-
drowa³y praktycznie w okolice zenitu.
Droga Mleczna tak jasna, ¿e prawie rzu-
ca³a cienie, poszarpana ciemn¹ materi¹
przyprawia³a nas o ból szyi. Przepiêk-
ne, majestatyczne Ob³oki Magellana
oraz Krzy¿ Po³udnia ca³y czas uœwia-
damia³y nas, jak daleko jesteœmy od
domu. Niebo, jakie ugoœci³o nas na pu-
styni w farmie Tivoli, przesz³o nasze
najœmielsze oczekiwania. Pierwsze dni
chodziliœmy z g³owami zadartymi w gó-
rê, co chwila spogl¹daj¹c i podziwiaj¹c
czarne jak smo³a namibijskie niebo.
Osobiœcie najwiêksze wra¿enie wywar³
na mnie Worek Wêgla. Krzy¿ Po³udnia
zatopiony w mrowiu gwiazd, a poni¿ej
czarna jak smo³a, poszarpana czarna ³ata
wielkoœci prawie ca³ej konstelacji, zu-
pe³nie pozbawiona gwiazd! Widok nie-
samowity!

Równie¿ w dzieñ spêdziliœmy na far-
mie wiele mi³ych chwil. Dziêki uprzej-
moœci Reinholda mieliœmy mo¿liwoœæ
podró¿owania. Gospodarz zabra³ nas
swoim jeepem oraz motolotni¹ na safa-
ri, gdzie mogliœmy podziwiaæ i fotogra-
fowaæ dzik¹ zwierzynê, jak antylopy,
kudu, oryksy i wiele innych. Zorganizo-
waliœmy te¿ wyprawê dwiema cessna-
mi, które zabra³y nas o œwicie, startuj¹c
z trawiastego pasa nieopodal farmy. Nie-
stety podró¿ z zamiarem dotarcia nad
ocean nie uda³a siê, poniewa¿ silna bu-
rza piaskowa nad pustyni¹ Namib zmu-
si³a pilotów do powrotu. Adrenalina pod-

Na zdjêciu z lotu ptaka s¹ widoczne
wspominane w artykule bungalowy
noclegowe i kilka pawilonów harwardz-
kich, kryj¹cych pod odsuwanym da-
chem miejscowe teleskopy stacjonar-
ne (do wynajêcia!). Z tej perspektywy
nie widaæ licznych, rozsianych po ca-
³ym terenie postumentów (pierów) pod
instrumenty ekspedycyjne. Warto za-

Astrofarma Tivoli: www.tivoli-astrofarm.de
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uwa¿yæ, ¿e nie ma tu ani jednej kopu-
³y! Na stronie internetowej brak infor-
macji o wspó³rzêdnych geograficznych
(z jedynej mapki wynika, ¿e jest to bar-
dzo blisko Zwrotnika Kozioro¿ca) i wy-
sokoœci terenu nad poziom morza, ale
jest za to gwarancja pogody z czar-
nym niebem przez wiêksz¹ czêœæ roku
oraz szczegó³owy cennik us³ug.
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czas lotu jednak by³a taka, ¿e ka¿dy z nas
odetchn¹³ z ulg¹, gdy samoloty usiad³y
na ziemi po nerwowym i niebezpiecz-
nym locie. Po podró¿y doszed³em do
wniosku, ¿e ju¿ nigdy wiêcej nie wejdê
do ma³ego samolotu! Czarnoskórzy pra-
cownicy farmy byli bardzo przyjaŸnie do
nas nastawieni i widaæ by³o, ¿e obowi¹z-
ki u Reinholda sprawia³y im ogromn¹
radoœæ. Nie mo¿na równie¿ narzekaæ na
wspania³¹ kuchniê ³¹cz¹c¹ w sobie eu-
ropejskie i orientalne, namibijskie sma-
ki. Zawsze wstawaliœmy od sto³u syci
i zadowoleni, wdziêczni naszej kuchar-
ce, pieszczotliwie nazwan¹ przez nas
¯anuari¹.

Wbrew wczeœniejszym obawom co
do znajomoœci po³udniowego nieba nie
okaza³o siê ono wcale tak tajemnicze
i zagadkowe. Powiedzia³bym nawet, ¿e
wydawa³o mi siê o wiele ³atwiejsze do
eksploracji ni¿ to powszechnie ogl¹da-
ne na co dzieñ. Œmiesznie wygl¹da³
gwiazdozbiór Wielkiej NiedŸwiedzicy,
który ry³ co noc w horyzont tak, ¿e wy-
stawa³ tylko nad ziemiê sam dyszel. Nie
brak³oby mi s³ów, aby opisaæ to niewia-
rygodne niebo w Tivoli. Obawiam siê
jednak, ¿e aby w pe³ni oddaæ jego do-
skona³oœæ w s³owach, nie zmieœci³bym
siê w ramach okreœlaj¹cych objêtoœæ tego
artyku³u. Jednoznacznie mogê stwier-
dziæ, ¿e namibijskie niebo jest jednym
z piêkniejszych albo nawet najpiêkniej-
szym dachem tego œwiata.

Nie wszystko wygl¹da³o jednak
tak ró¿owo. Problemy sprzêto-
we dotknê³y prawie ka¿dego

z nas i mieliœmy z nim wiele k³opotów.
Bardzo czêsto, po nieprzespanych no-
cach, w ci¹gu dnia musieliœmy dzielnie
walczyæ z problemami, usuwaj¹c ich
przyczyny wszelkimi mo¿liwymi sposo-
bami. Nikt wczeœniej nie pomyœla³, ¿e
obrócone na pó³kuli po³udniowej mon-
ta¿e bêd¹ musia³y prowadziæ telesko-
py… w przeciwn¹ stronê ni¿ na pó³kuli
pó³nocnej, w domu! Niedotarte w tym
kierunku ruchu przek³adnie odmawia³y
pos³uszeñstwa. Po pierwszej nocy by³em
sk³onny por¹baæ na kawa³ki swój zestaw
kupiony za ciê¿kie pieni¹dze! Ogromne
problemy sprawi³o nam równie¿ usta-
wianie lunetek w monta¿ach na biegun
po³udniowy! Mocno da³o siê nam we
znaki potworne zimno, na które, jak na
Afrykê, nie nastawiliœmy siê a¿ tak bar-
dzo. Mimo wszystko ka¿dy z nas mia³
swój program, który krok po kroku i noc
po nocy, realizowa³.

Jeszcze w Polsce przygotowa³em so-
bie misterny plan i listê obiektów do ob-
serwacji, uwzglêdniaj¹c kolejnoœæ ich
wschodów, momenty przejœcia przez
meridian i przewidywane czasy ekspo-
zycji potrzebne do uzyskania dobrego
obrazu. W dwa tygodnie zebra³em ma-
teria³ do zdjêæ blisko piêtnastu obiek-
tów! W Polsce musia³bym polowaæ na
to przynajmniej 2–3 lata. W Namibii
wykorzysta³em sumarycznie ponad 120
godzin ekspozycji, trac¹c kilkanaœcie na
problemy ze sprzêtem, kadrowanie
obiektów, rêczne ogniskowanie i inne
niespodzianki.

Po powrocie obrabia³em zebrany
materia³ prawie pó³ roku. Processing to
kolejny trudny etap w tym hobby. Na-
œwietlanie obiektów zawsze mo¿na opa-
nowaæ, lecz poradziæ sobie z obróbk¹

polskiej astrofotografii, zwyciêzca
ostatniej edycji konkursu AstroCame-
ra w kategorii „g³êbokiego nieba”.
Prezentowane zdjêcia obiektów po-
³udniowego nieba zosta³y uzyskane
podczas opisanej tu wyprawy do Afry-
ki. Nale¿¹ do serii szeœciu obrazów
nades³anych na konkurs AstroCame-
ra i wyró¿nionych przez Jury. Wszyst-
kie uzyskane zosta³y aparatur¹ opi-
san¹ w artykule, ale z u¿yciem innych
filtrów i inn¹ palet¹ barw podczas ob-
róbki. Pole widzenia wszystkich ob-
razów obejmuje obszar oko³o 4,2×4,1
stopnia.

Adres strony internetowej autora:
www.starrysite.com

Bogdan Jarzyna (na zdjêciu ze swo-
im „kultowym” astrografem) biznes-
men, pasjonat astronomii, ekstraliga

stanowi nie lada problem. Wiele godzin
czy dni spêdzonych przy obróbce pozwa-
la na wydobycie z materia³u maksimum
szczegó³ów i optymalny zasiêg. Dobra
wywa¿ona obróbka jest bardzo istotna,
by np. przy nadmiernym wyci¹ganiu
zasiêgu nie wydobyæ szumu. Ten etap
zale¿y tylko i wy³¹cznie od autora zdjê-
cia i jego indywidualnej interpretacji
obiektu oraz osobistych upodobañ. Za-
zwyczaj staram siê zdjêæ nadmiernie nie
przeostrzaæ ani te¿ nie przesadzaæ nad-
miernie z kolorystyk¹. Czêœæ efektów
tych starañ mo¿na zobaczyæ obok,
w „Uranii”, a wszystkie zdjêcia w mojej
galerii w Internecie. Zapraszam.

Zdjêcia z wyprawy:
Bogdan Jarzyna, Piotr Sadowski

Wyniki Konkursu
AstroCamera 2012
w kategorii Obiekty g³êbokiego nieba

I miejsce:
Bogdan Jarzyna: Veil Nebula Region

II miejsce:
Szymon Ozimek: Mg³awica Irys (NGC 7023)

III miejsce:
Rafa³ Surman: Kolorowa gromada mg³awic w Cefeuszu

Wyró¿nienia:
Bogdan Jarzyna za seriê 6 zdjêæ i Szymon Ozimek za seriê 7 zdjêæ,
które swoim poziomem znacz¹co odbiega³y od poziomu pozosta³ych na-
des³anych prac w tej kategorii.
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Jedna z najbardziej masywnych (ok. 100 mas
S³oñca), gor¹cych i wyj¹tkowo niestabilnych
gwiazd, raz bêd¹c s³absza tylko od Syriusza,

by po latach os³abn¹æ do ponad 8 mag. Obecnie
ma jasnoœæ oko³o 6m, ale na prezentowanym zdjêciu
jest niemal niewidoczna na tle najjaœniejszej czêœci
mg³awicy w centrum pola. Obrazy gwiazd s¹
wygaszone, bo zdjêcie zosta³o wykonane w d³ugo-
œciach fal odpowiadaj¹cych liniom emisyjnym
zjonizowanego gazu, który tworzy mg³awica,
powsta³a wskutek kolejnych erupcji superwiatru
gwiazdowego tworz¹cego symetryczne, bipolarne
b¹ble po obydwu stronach gwiazdy. Obszary
czerwone s¹ zdominowane przez emisjê gêstszego
gazu w linii wodoru Hα, podczas gdy turkusowo
œwiec¹ rzadsze, ale gor¹ce obszary we wzbronionej
linii dwukrotnie zjonizowanego tlenu. Eta Carinae
w ci¹gu najbli¿szych kilkudziesiêciu tysiêcy lat (ale
byæ mo¿e jutro!) powinna zakoñczyæ ¿ycie jako
supernowa. Wybuch bêdzie mo¿liwy do zaobserwo-
wania przede wszystkim w neutrinach, gdy¿ ca³a
gwiazda zapadnie siê do czarnej dziury, znikaj¹c
z pola widzenia teleskopów. Pozosta³a po obecnej
fazie ewolucji mg³awica bêdzie powoli gasn¹æ,
gdy¿ zabraknie jonizuj¹cych j¹ wysokoenergetycz-
nych fotonów. Póki co, cieszmy siê wiêc jej piêknym
widokiem.

Region
Eta Carinae

16.06.2010; 10,5h ekspozycji; filtry Hα, SII, OIII Bader Planet
Fot. Bogdan Jarzyna
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M³ode mg³awice Laguna i Trójlistna
Koniczyna stanowi¹ œwiadectwo
niedawnej obecnoœci obok i wewn¹trz

silnych procesów gwiazdotwórczych, asocjacji
i gromady gwiazd. Najjaœniejsze i najgorêtsze
gwiazdy jonizuj¹ materiê, która nie zd¹¿y³a siê
skondensowaæ i œwieci czerwonym œwiat³em
wodorowej linii Hα. Na ich tle ciemne ¿y³ki materii
py³owej tworz¹ tak charakterystyczne dla ka¿dej
z mg³awic rysunki, ale w ich wnêtrzach mog¹
w³aœnie powstawaæ jeszcze kolejne gwiazdy. Taka
sama materia py³owa, która absorbuje œwiat³o
biegn¹ce w naszym kierunku, widoczna
na zewn¹trz obydwu mg³awic, tworzy wokó³
charakterystyczn¹ niebiesk¹ poœwiatê
– œwiadectwo rozpraszania œwiat³a ukrytych
wewn¹trz gwiazd. Radujmy siê tym widokiem,
póki gaz siê nie rozproszy, py³ nie odparuje,
a najgorêtsze gwiazdy nie ostygn¹, staj¹c siê
czerwonymi olbrzymami i przestan¹ jonizowaæ
pozosta³oœci po tych piêknych obiektach.

17.06.2010; 8h ekspozycji; filtry LRGB, Hα, OIII Bader Planet
Fot. Bogdan Jarzyna

Mg³awice:
Laguna (M8)
i Trójlistna

Koniczyna (M20)
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Niemal jednolite, jasne t³o gwiazdowe
tworz¹ odleg³e gwiazdy w pobli¿u i poza
centrum Galaktyki. Widoczne na ich tle,

oko³o dziesiêciokrotnie bli¿sze, ciemne w³ókna
py³owej materii miêdzygwiazdowej tworz¹
zdumiewaj¹ce struktury, z najbardziej
charakterystycznym, przypominaj¹cym literê S
Wê¿em w centrum obrazu. To w tak, i jeszcze
bardziej gêstych polach gwiazdowych swoje
sukcesy odnotowuje opisywany w tym numerze
projekt OGLE, a burzliwe pocz¹tki ewolucji,
od cz¹stek acetylenu do pierwszych bakterii
na powierzchni ziaren, mogliœmy sobie wyobraziæ
po lekturze artyku³u Jacka Kre³owskiego
w poprzednim numerze „Uranii”. Poszukiwania,
czy i gdzie znajduje siê na tym zdjêciu gromada
kulista NG 6355, pozostawiamy ju¿ czytelnikom.

13.06.2010; 2,83h ekspozycji; filtry LRGB Bader Planet
Fot. Bogdan Jarzyna

Region
Mg³awicy W¹¿
B72, B74, B78

i NGC6355
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ASTRONOMIA
AMATORSKA

Ka¿dy z nas znajdzie tu coœ ciekawego
dla siebie. Bardzo dobr¹ inicjatyw¹ au-
torów jest za³o¿enie, ¿e pismo bêdzie
dostosowywane do potrzeb czytelników,
którzy bêd¹ zg³aszali swoje uwagi odno-
œnie artyku³ów czy szaty graficznej. Tak
wiêc mo¿na przypuszczaæ, ¿e za kilka
miesiêcy osi¹gnie jakiœ sta³y szablon i po-
ziom, dopracowany tak pod wzglêdem
atrakcyjnoœci formy, jak i merytoryczno-
œci treœci.

A jakie artyku³y mamy ju¿ w pierw-
szym numerze? Wœród autorów domi-
nuj¹ cz³onkowie Redakcji, Piotr Brych
i Marcin Siudziñski, a wœród pozosta³ych
znajdujemy np. znakomite teksty zna-
nych mi³oœników astronomii, Szymona
Ozimka i Jana Desselbergera. Jednak
pismo otwiera t³umaczenie artyku³u Dzie-
siêæ najpiêkniejszych gwiazd podwój-
nych Philipa S. Harringtona. Jest to wci¹-
gaj¹cy opis pere³ek œwiata: wizualnych
gwiazd podwójnych i wielokrotnych wi-
docznych na niebie.

Przyjrzyjmy siê kolejnym zawartym
w miesiêczniku treœciom, z których wiêk-
szoœæ zdaje siê mieæ charakter cyklicz-
ny i poradnikowy. Kolejne odcinki bêd¹
decydowaæ o rozwoju pisma. Astropro-
gramista – pierwszy z tego typu artyku-
³ów, adresowany dla chêtnych do two-
rzenia w³asnych  astronomicznych pro-
gramów na komputer. Po ukazaniu siê
kilku numerów AA zapewne znajd¹ siê
chêtni, którzy z tych „cegie³ek” zbuduj¹
w³asne oprogramowanie, niezale¿nie od
dostêpnoœci wielu znakomitych, goto-
wych programów. Po krótkim i treœciwym
opisie mo¿liwoœci naszego najwa¿niej-
szego instrumentu optycznego w artykule
Oko, czyli nasz pierwszy teleskop,
znajdujemy materia³ Astrofotografia –
pierwsze kroki, pierwszy z serii artyku-

³ów, który zapowiada siê interesuj¹co dla
tych, którzy zamierzaj¹ rozpocz¹æ astro-
fotografiê obiektów mg³awicowych. S¹-
dz¹c po tytule, spodziewa³em siê, ¿e
znajd¹ siê tu porady dla pocz¹tkuj¹cych,
jak wykonaæ ciekawe i dobre zdjêcia, nie
posiadaj¹c drogiego sprzêtu. Przecie¿
wiele takich zdjêæ mo¿na wykonaæ, ma-
j¹c tylko sam aparat i jak¹œ lunetkê. W ta-
kich „pierwszych krokach” powinien siê
znaleŸæ opis, jak wykonaæ zdjêcie plam
na S³oñcu, Ksiê¿yca, Drogi Mlecznej, do
czego wcale nie potrzeba drogiego wy-
posa¿enia i monta¿u za kilka tys. z³. Mam
nadziejê, ¿e na taki artyku³ w AA jeszcze
znajdzie siê miejsce w przysz³oœci. Na
pewno marzeniem ka¿dego mi³oœnika
astronomii jest odkrycie komety, wiêc
ka¿dy z nadziej¹ przeczyta artyku³ Jak
odkrywaæ komety. Z mojego punktu
widzenia brakuje tu dok³adnego i jasne-
go wyt³umaczenia, co zrobiæ, jeœli rzeczy-
wiœcie jako pierwsi zobaczymy na niebie
kometê? Mam nadziejê, ¿e mo¿e wkrót-
ce uka¿e siê w piœmie t³umaczenie na
jêzyk polski wskazanego w artykule lin-
ku. Jeszcze nie wszyscy potencjalni od-
krywcy komet opanowali jêzyk angielski.
Mo¿e warto dla nich zamieœciæ anglojê-
zyczny wzorzec takiego zg³oszenia?

Œwietny pomys³ dla mi³oœników noc-
nych obserwacji obdarzonych talentem
plastycznym zawiera artyku³ Szkicowa-
nie. Zbiór w³asnych szkiców obiektów
nieba mo¿e utworzyæ niezwyk³¹ kolek-
cjê. Równie gor¹co polecam rewelacyj-
ny artyku³ Obserwacje amatorskie, czy-
li jak obserwowaæ skutecznie. Warto
powa¿nie potraktowaæ wszystkie zawarte
tam  rady, które autor zebra³ po latach
obserwacji. Mam podobne doœwiadcze-
nia w tym wzglêdzie. Np. wiele pokazów
nieba prowadzonych przez PTMA

w Warszawie koñczy siê przed czasem,
gdy¿ uczestnicy s¹ niew³aœciwie ubrani.
W nastêpnym artykule, Z lornetk¹ na
Strzelca, autor „za r¹czkê” przeprowa-
dza nas po klejnotach le¿¹cych nisko nad
po³udniowym horyzontem letniego nie-
ba, rozpoczynaj¹c od ³atwego do odna-
lezienia Altaira, a¿ do gromady otwartej
M7. Wszystkim pocz¹tkuj¹cym polecam
wraz z tym artyku³em i lornetk¹ udanie
siê na tak¹ „wycieczkê”. Poprzedni arty-
ku³ stanowi dobry wstêp do imponuj¹ce-
go, 20-stronicowego (!) Kalendarza
astronomicznego na lipiec 2012. Kilka-
naœcie pe³nostronicowych map po³o¿eñ
planet i planetoid jest opartych na kar-
tach „Wielkiego atlasu nieba” Piotra Bry-
cha i pomimo pomniejszenia pozostaj¹
czytelne. S³abiej czytelne, choæ efektow-
ne, jest graficzne przedstawienie po³o-
¿eñ ksiê¿yców Jowisza i Saturna. Oso-
biœcie wola³bym raczej tradycyjne wykre-
sy. Efemerydy zawieraj¹ tak¿e obszern¹
listê lipcowych koniunkcji, z³¹czeñ i za-
kryæ ró¿nych obiektów niebieskich.

Po Kalendarzu znajdujemy kolejne
dwa artyku³y Marcina P³ócienniczaka.
Pierwszy, Gwiazdozbiory Heweliusza,
to krótka historia 11 konstelacji nakreœlo-
nych na niebie przez gdañskiego astro-
noma. Nastêpny, Poznajemy niebo bez
atlasu, to znów artyku³ dla pocz¹tkuj¹-
cych (listek!), którzy pierwszy raz spo-
gl¹daj¹ w niebo. Doda³bym tylko, ¿e
w Polsce nie widaæ wszystkich gwiazd,
nie tylko z powodu „okr¹g³oœci” Ziemi, ale
te¿ z powodu po³o¿enia geograficznego
(na równiku przecie¿ widaæ wszystkie
gwiazdy), a tak¿e jest wynikiem nachy-
lenia osi obrotu Ziemi do jej orbity wokó³
S³oñca. Trudny, ale wa¿ny temat z punk-
tu widzenia mi³oœnika astronomii temat
zawiera artyku³ Jasnoœæ powierzchnio-

Nowe czasopisma na rynku

ASTRONOMIA
AMATORSKA
W lipcu br. do r¹k mi³oœników astronomii i ksiêgarñ trafi³
pierwszy numer nowego miesiêcznika ASTRONOMIA
AMATORSKA. Pismo to jest redagowane i finansowa-
ne przez Piotra Brycha, znanego wszystkim autora
„Wielkiego atlasu nieba”. Debiutancki wolumen mie-
siêcznika zawiera 88 kolorowych stron formatu A4!
Z za³o¿enia pismo jest wydawane z myœl¹ o pocz¹tkuj¹-
cych (artyku³y oznaczone zielonym listkiem i lunetk¹)
i œrednio zaawansowanych mi³oœnikach astronomii.
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ASTRONAUTILUSwa. W tym przypadku warto zwróciæ
uwagê Redakcji pisma na koniecznoœæ
merytorycznej weryfikacji publikacji. Ju¿
rozpoczynaj¹cy artyku³, rzekomy wzór
Pogsona, w podrêcznikach i w sieci wy-
gl¹da nieco inaczej.

Bardzo zainteresowa³y mnie pozytyw-
na opinia i opis techniczny wyra¿one
w artykule Lornetka Hortex 15x56 HD
w praktyce obserwacyjnej. Zabrak³o
tylko podania orientacyjnej ceny lornet-
ki. Natomiast ciekawe zestawienie i opis
widocznych w lipcu i bêd¹cych w zasiê-
gu amatorskich teleskopów, komet oraz
opis kilku obiektów mg³awicowych na
letnim niebie znaleŸæ mo¿na w nastêp-
nej publikacji, Komety na lipiec 2012,
ciekawe obiekty mg³awicowe. Obszer-
ny i dok³adny instrukta¿ Kolimacja tele-
skopu w systemie Maksutowa-Casse-
graina na pewno przyda siê ka¿demu
pocz¹tkuj¹cemu posiadaczowi takiego
instrumentu. Natomiast dok³adny opis ru-
chu Ksiê¿yca pt. Zodiakalne œcie¿ki
Ksiê¿yca to znakomite kompendium
wiedzy na temat ruchu Ksiê¿yca, któr¹
ka¿dy mi³oœnik astronomii powinien opa-
nowaæ. Jako mi³oœnik Ksiê¿yca z rado-
œci¹ przeczyta³em ten artyku³. Bardzo
dobry pomys³ Redakcji stanow¹ Pytania
czytelników, odpowiedzi redakcji. To
bêdzie na pewno znakomita forma wy-
miany informacji, odpowiedzi na pytania,
których nie mo¿na znaleŸæ w sieci. Koñ-
czy numer Galeria, piêæ znakomitych
zdjêæ nieba w wykonaniu naszych mi³o-
œników astronomii. Kolorowe, ca³ostroni-
cowe obrazy z pieczo³owicie podanymi
parametrami naœwietlania i u¿ytego
sprzêtu. Szkoda, ¿e nie podano dat wy-
konania obrazów, niezbêdnych w przy-
padku ka¿dej obserwacji astronomicznej,
oraz wielkoœci pola na zdjêciu, u³atwia-
j¹cego porównanie z innymi obrazami
tych samych obiektów.

Na koniec kilka ogólnych uwag. Pismo
wygl¹da atrakcyjnie, artyku³y s¹ cieka-
we, na w³aœciwym poziomie dla mi³oœni-
ka astronomii, jest du¿o grafiki i zdjêæ.
Mo¿na natomiast mieæ indywidualne za-
strze¿enia do np. braku ilustracji w wielu
tekstach. Zdarzaj¹ siê tak¿e literówki
i pewne b³êdy merytoryczne, jak np. ry-
sunek na str. 31 – bieg promieni w re-
fraktorze do poprawy! Na ich wy³apywa-
nie Redakcja powinna po³o¿yæ szczegól-
ny nacisk, gdy¿ pismo wychodz¹ce dru-
kiem powinno staæ siê autorytetem dla
czytaj¹cego. Generalnie imponuje ogrom
przedsiêwziêcia zwi¹zanego z wydawa-
niem co miesi¹c ASTRONOMII AMA-
TORSKIEJ. Wci¹¿ przecie¿ odczuwamy
niedosyt drukowanych informacji astro-
nomicznych po polsku. Czasopismo
mo¿e spowodowaæ, ¿e wielu kolejnych
Polaków mo¿e tak¿e po³kn¹æ astrono-
micznego bakcyla.

Janusz Wiland

ASTRONAUTILUS

„AstroNautilus” nie jest jednak zupe³n¹
nowoœci¹, do tej pory ukazywa³ siê w for-
mie elektronicznej (po raz pierwszy
w 2003 r.). Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest nie-
formaln¹ kontynuacj¹ „Astronautyki”, któ-
ra okazywa³a siê do 2002 r.

Pierwszym drukowanym numerem
„AstroNautilusa” jest 19 (2/2012). Numer
ten liczy 48 stron i ma kolorow¹, b³ysz-
cz¹c¹ ok³adkê, co sprawia, ¿e wygl¹da
bardzo atrakcyjnie. Niestety, reszta nu-
meru jest w wersji czarno-bia³ej, ale miej-
my nadziejê, ¿e redakcja w miarê szyb-
ko bêdzie w stanie przejœæ na druk w pe³-
nym kolorze. Redaktorem naczelnym
„AstroNautilusa” jest dr Andrzej Kotarba,
na co dzieñ pracuj¹cy w Centrum Badañ
Kosmicznych PAN w Warszawie.

G³ównym tematem numeru 2/2012 s¹
stacje orbitalne. Obszerny artyku³ szcze-
gó³owo przedstawia Miêdzynarodow¹
Stacjê Kosmiczn¹ (ISS), a uzupe³nia go
tekst o historii tej dziedziny lotów ko-
smicznych, zatytu³owany „Stacja ko-
smiczna USA – marzenia i realia”.

Na sta³y dzia³ zapowiada siê „Aka-
demia astronautyki”. W jej pierwszym
odcinku omówione zosta³o zasilanie
elektryczne sond i satelitów. W in-
nych artyku³ach mo¿emy przeczy-
taæ m.in. o polowaniu na antyma-
teriê za pomoc¹ instrumentu
AMS-2 czy o temacie nocnego
oœwietlenia Ziemi widzianego
z Kosmosu. Nie zabrak³o te¿
wzmianki o pierwszym polskim satelicie
PW-Sat.

W kwietniu 2012 r. ukaza³ siê premierowy numer czasopi-
sma „AstroNautilus” poœwiêconego astronautyce. Zape³-
nia ono lukê w tym segmencie, gdy¿ brakowa³o drukowa-
nego czasopisma z tej tematyki.

Przydatne wydaje siê zestawienie
misji planetarnych trwaj¹cych aktualnie
w Uk³adzie S³onecznym oraz dzia³ „Nowi
w Kosmosie” przedstawiaj¹cy obiekty,
które w styczniu i lutym 2012 r. zosta³y
wystrzelone w kosmos. Uzupe³nia je ta-
belka startów planowanych na kolejne
dwa miesi¹ce.

Podsumowuj¹c, „AstroNautilus” jest
bardzo ciekawym czasopismem, które
mo¿na poleciæ wszystkim interesuj¹cym
siê lotami kosmicznymi. Jego strona in-
ternetowa ma adres www.astronautilus.pl
– chêtni znajd¹ tam informacje, jak za-
prenumerowaæ czasopismo.

Krzysztof Czart

Do aktualnego numeru „Uranii”,
rozsy³anego w prenumeracie,
do³¹czony jest gratis najnowszy
numer „AstroNautilusa”
(3/2012)
Uwaga! Prenumerata „Astro-
Nautilusa” dla prenumeratorów
„Uranii” tañsza o 10%!

Niespodzianka
dla
prenumeratorów!



Urania 4/2012222

Fryzury Alberta Einsteina

Circulos meos

Einstein w Pradze (1911), Berlinie (1921) oraz w Princeton (1947)

Albert Einstein sta³ siê ikon¹ masowej kultury nie tylko
z powodu swych genialnych odkryæ dotycz¹cych geo-
metrycznej istoty czasu i przestrzeni, których ma³o kto

rozumie, ale tak¿e z powodu niebanalnego stylu ¿ycia, pew-
nej ekscentrycznoœci ubioru oraz rozpoznawalnej powszech-
nie fryzury w stylu „szalonego uczonego”. Nie wszyscy jed-
nak wiedz¹, ¿e imponuj¹co rozwichrzona aureola siwych
w³osów wokó³ g³owy Einsteina wcale nie by³a
wynikiem przypadku lub profesorskiego roz-
targnienia – lecz wprost przeciwnie – jak naj-
staranniej obmyœlonym i pielêgnowanym przez
czêste strzy¿enie i codzienne czesanie autor-
skim dzie³em pewnej konkretnej osoby, a mia-
nowicie wieloletniej przyjació³ki Einsteina, Jo-
hanny Fantovej, kronikarki ostatnich lat jego
¿ycia w Princeton.

Johanna Fantova by³a czesk¹ ̄ ydówk¹. Nim
spotka³ siê z ni¹ sam¹, Einstein pozna³ najpierw
jej przysz³¹ rodzinê w Pradze, gdzie od 13 kwiet-
nia 1911 do 7 lipca 1912 r. by³ profesorem Uni-
wersytetu Karlova-Ferdinandova. Od tego zda-
rzenia zaczyna siê opowiadana tu historia.

Odwiedzi³em Pragê w czerwcu 2012, w sto
lat póŸniej. Z powodów, których nie mogê jesz-
cze wyjawiæ, ka¿dego ranka odtwarza³em w pa-
miêci, punkt po punkcie, historiê ¿ycia Johanny
Fantovej, skromnej a jednoczeœnie niezwyk³ej
kobiety, wykszta³conej, wra¿liwej, bardzo inteligentnej i ele-
ganckiej. Pozna³em j¹ z lektur, niestety niezbyt systematycz-
nych, oraz anegdot zas³yszanych od moich przyjació³ z Prin-
ceton.

Tym razem mieszka³em w Pradze w Rezidence Dlouhá 17,
gdy¿ jako zaproszony wyk³adowca du¿ej miêdzynarodowej kon-
ferencji „Relativity and Gravitation; 100 Years after Einstein
in Prague”, by³em goœciem czeskiego Ministerstwa Edukacji,
do którego nale¿y ta centralnie po³o¿ona rezydencja. Konfe-

rencja odbywa³a siê w niedalekim Karolinum, to znaczy histo-
rycznej siedzibie Uniwersytetu Karola, ledwie dwie ulice i Ry-
nek Staromiejski od Dlouhá 17. Jiøí Bièák, profesor Uniwer-
sytetu Karola, który tê konferencjê zorganizowa³, wyg³osi³
pierwszy wyk³ad, przypominaj¹c, ¿e w ci¹gu pó³torarocznego
pobytu w Pradze Einstein sformu³owa³ zasadê równowa¿no-
œci oraz po raz pierwszy wyliczy³ ugiêcie œwiat³a w polu gra-

witacyjnym. By³ to jedyny wyk³ad historyczny,
bowiem konferencja dotyczy³a najnowszych
wyników teorii wzglêdnoœci w jej aspektach for-
malnych, obserwacyjnych i nawet instrumental-
nych. Konferencja mia³a bogat¹ oprawê, pod-
kreœlon¹ magicznym piêknem Pragi,
najcudowniejszego miasta Europy. Jednym z jej
wa¿nych punktów by³o nadanie stopnia doctor
honoris causa profesorowi Donaldowi Lynden-
-Bellowi.

Podczas codziennego spaceru od Reziden-
ce do Karolinum przechodzi³em obok okaza-
³ej czteropiêtrowej kamienicy w Rynku, pra-
wie dok³adnie naprzeciw s³ynnego zegara
astronomicznego, której frontowa œciana ozdo-
biona jest tablic¹ pamiatkow¹ z tekstem po cze-
sku i po angielsku: Tutaj, w salonie pani Berty
Fantovej, Albert Einstein, w latach 1911–1912
profesor Uniwersytetu w Pradze, twórca teorii
wzglêdnoœci, laureat Nagrody Nobla, gra³ na

skrzypcach i spotyka³ siê ze swymi przyjació³mi, s³ynnymi
pisarzami Maxem Brodem i Franzem Kafk¹.

W roku 1911 Albert Einstein nie by³ jeszcze œwiatowej s³a-
wy fizykiem znanym szerokiej publicznoœci, choæ rzecz jasna
jego profesjonalni koledzy dostrzegali ju¿ w nim geniusza.
W liœcie rekomendacyjnym do Pragi, Max Planck napisa³: je-
œli jego teorie zostan¹ udowodnione, bêdzie Kopernikiem XX
wieku. Berta Fantova nie mog³a jeszcze o tym wiedzieæ. Skru-
pulatnie wybredna w doborze goœci, zaprasza³a Einsteina

Ok³adka ksi¹¿ki „The New
Quotable Einstein”, wydanej
przez Princeton University
Press przy wspó³pracy Uni-
wersytetu Hebrajskiego w Je-
rozolimie w stulecie szczegól-
nej teorii wzglêdnoœci

Urania 4/2012
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Ceremonia w Aula Magna w Karolinum. Stoj¹ w œrodku (od lewej),
w regaliach Uniwersytetu Karola, profesorowie Jiøí Bièák i Donald Lyn-
den-Bell. Zdjêcie publikowane ze zgod¹ Public Relation Office, Char-
les University; http://iforum.cuni.cz

Einstein i Fantova na jeziorze Carnegie. „Nigdy nie czu³ siê tak bez-
troski i szczêœliwy jak wtedy, gdy p³ywa³ t¹ prymitywn¹ ³ódk¹” – napi-
sa³a w Gespräche mit Einstein

do swego modnego literackiego salonu zapewne g³ównie dla-
tego, ¿e by³ œwietnym skrzypkiem, a przy tym m³odym profeso-
rem uniwersytetu, przystojnym, dowcipnym i b³yskotliwym.
Wspomniana na pami¹tkowej tablicy „przyjaŸñ” z Franzem
Kafk¹ sugeruje wiêcej ni¿ zwyk³¹ towarzysk¹ znajomoœæ.
Hmm… Profesor Bièák uœwiadomi³ mi, ¿e nie ma ¿adnych
dowodów na to, ¿e Einstein i Kafka siê rzeczywiœcie spotkali
w salonie Berty Fantowej – byæ mo¿e jest to tylko legenda.
Einstein bywa³ regularnie równie¿ w salonie profesora Mori-
tza Winternitza, wybitnego znawcy sanskrytu i staroindyjskiej
literatury, który obj¹³ profesurê w Pradze po dziesiêcioletnim
pobycie w Oxfordzie. Einstein by³ przyjacielem rodziny Win-
ternitzerów, gra³ u nich na skrzypcach i bra³ udzia³ w dysku-
sjach okr¹g³ego sto³u na tematy filozofczne i spo³eczne. W sa-
lonie Berty Fantovej Einstein pozna³ jej syna Otto Fantê, doœæ
znanego grafologa, który póŸniej o¿eni³ siê z Hann¹ Bobatsch,
bohaterk¹ tej opowieœci. W roku 1911 Hanna by³a dziesiêcio-
letni¹ dziewczynk¹ i mieszka³a z rodzicami w swoim rodzin-
nym Brnie. Albert i Hanna spotkali siê ju¿ jako ludzie doroœli
w dziesiêæ lat póŸniej i bardzo zaprzyjaŸnili. Einstein by³ wte-
dy profesorem w Berlinie, s³ynnym uczonym i œwiatowym ce-
lebryt¹. Hanna gruntownie uporz¹dkowa³a jego prywatn¹ bi-
bliotetkê, co wymaga³o d³ugiego czasu i ogromnej cierpliwoœci.
Wiem coœ o tym, bo sam trzykrotnie ustawi³em ab initio ad
finem tysi¹ce ksi¹¿ek w naszej domowej bibliotece, gdy prze-
prowadzaliœmy siê z Oxfordu do Triestu, potem do Kopenhagi
i do Göteborga, a teraz po przeniesieniu wszystkich ksi¹¿ek
na wieœ, borykam siê samotnie z tym trudem Syzyfa po raz
czwarty.

W roku 1933, po og³oszeniu przez rz¹d kanclerza Adolfa
Hitlera antysemickiej ustawy o urzêdnikach pañstwowych,
która odbiera³a ¯ydom prawo do wyk³adania na niemieckich
uniwersytetach, Einstein opuœci³ Niemcy, a wkrótce potem
Europê. Przyj¹³ pozycjê w utworzonym w tym czasie Institute
for Advanced Studies w Princeton, gdzie pracowa³ do koñca
¿ycia. Fantova wyemigrowala do USA w roku 1939 i za rad¹
Einsteina studiowa³a bibliotekoznawstwo. Po ukoñczeniu stu-
diów zosta³a bibliotekark¹ w bibliotece Uniwersytetu w Prin-
ceton. Einstein i Fantova spotykali siê prawie codziennie, czêsto

do siebie dzwonili i czêsto jedli razem kolacje. Fantova bra³a
te¿ udzia³ w przeja¿d¿kach Einsteina jachtem na jeziorze Car-
negie. On pisa³ dla niej wiersze, ona dba³a o jego fryzurê. Od
paŸdziernika 1953 do 12 kwietnia 1955, a wiêc przez ostatnie
pó³tora roku ¿ycia Einsteina, Fantova systematycznie spisy-
wa³a prowadzone w jej obecnoœci jego monologi i rozmowy.
62-stronicowy maszynopis Fantovej, zatytu³owany Gespräche
mit Einstein, zawiera oko³o 200 takich wpisów (po niemiec-
ku). Przechowywany jest w bibliotece Uniwersytetu Prince-
ton. Jak dot¹d nie zosta³ przet³umaczony na angielski. Niektó-
re jego fragmenty publikowane by³y w ró¿nych wydawnictwach
Uniwersytetu Princeton, najwiêcej w Princeton Alumni We-
ekly i Princeton Bulletin Weekly oraz kolekcji opracowanej
przez Alice Calaprice, „The New Quotable Einstein”, wyda-
nej przez Princeton University Press przy wspó³pracy Uni-
wersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w roku 2005, czyli stu-
lecie szczególnej teorii wzglêdnoœci. Niektóre z tych wpisów
s¹ przejmuj¹co osobiste. Na przyk³ad dziêki notatce z 24 mar-
ca 1954 wiemy, ¿e mniej wiêcej na rok przed sw¹ œmierci¹
Einstein przesta³ graæ na skrzypcach: Einstein mówi³ mi, ¿e
ju¿ na skrzypcach nie gra, gdy¿ jest to zbyt intensywne a przez
to wyczerpuj¹ce. Gra natomiast codziennie na pianinie; ³atwiej
mu wtedy improwizowaæ.

Einstein umar³ 18 kwietnia 1955 roku. Fantova, jego wier-
na przyjació³ka i kronikarka, nie by³a, niestety, wtedy przy nim.
Niestety, bowiem umieraj¹c w szpitalu w Princeton, mówi³
Einstein o czymœ spokojnie i d³ugo nocnej pielêgniarce. Ona
trzyma³a go za rêkê i s³ucha³a z cierpliw¹ uwag¹ i ³agodno-
œci¹ dobrej Samarytanki. Poniewa¿ on mówi³ po niemiecku,
a ona niemieckiego nie zna³a, nikt nie wie, co i do kogo mówi³
Einstein w ostatnich minutach swego ¿ycia.

Marek Abramowicz

Urania4/2012
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W skrócie orion.pta.edu.pl

Po raz pierwszy dostrze¿ono ciemne galaktyki
z wczesnego Wszechœwiata

To zdjêcie g³êbokiego pola pokazuje obszar
nieba wokó³ kwazara HE0109-3518. Kwazar
oznaczono czerwonym okrêgiem, niedaleko
centrum fotografii. Energetyczne promienio-
wanie kwazara powoduje œwiecenie ciemnych
galaktyk, pomagaj¹c astronomom zrozumieæ
zakryte wczesne stadia formowania galaktyk.
S³abe obrazy poœwiaty od 12 ciemnych ga-
laktyk wskazano niebieskimi okrêgami. Ciem-
ne galaktyki s¹ praktycznie pozbawione
gwiazd, wobec czego nie emituj¹ œwiat³a, któ-
re mog³yby zarejestrowaæ teleskopy. Czyni je
to teoretycznie niemo¿liwymi do zaobserwo-
wania, chyba ¿e zostan¹ rozœwietlone ze-
wnêtrznym Ÿród³em œwiat³a, takim jak kwa-
zar t³a.

Zaprezentowane zdjêcie obejmuje obser-
wacje z Bardzo Du¿ego Teleskopu (VLT),
opracowane tak, aby wykryæ fluorescencyjne
emisje powsta³e na skutek oœwietlenia ciem-
nych galaktyk przez kwazar. Na³o¿one s¹ te¿
kolorowe dane z przegl¹du Digitized Sky Sur-
vey 2.

Fot. ESO, Digitized Sky Survey 2 and S.
Cantalupo (UCSC)

Ciemne galaktyki to ma³e, bogate w gaz
galaktyki we wczesnym Wszechœwiecie,
które s¹ bardzo niewydajne w formowa-
niu gwiazd. Ich istnienie jest przewidy-
wane przez teorie formowania galaktyk
i uwa¿a siê, ¿e stanowi¹ bloki budulco-
we dzisiejszych jasnych, wype³nionych
gwiazdami galaktyk. Astronomowie
s¹dz¹, ¿e dla du¿ych galaktyk mog³y sta-
nowiæ Ÿród³o wiêkszoœci gazu, z którego
potem uformowa³y siê gwiazdy istniej¹-
ce obecnie.

Poniewa¿ zasadniczo brak w nich
gwiazd, ciemne galaktyki nie emituj¹ wie-
le œwiat³a, co czyni je bardzo trudnymi
do wykrycia. Od lat astronomowie pró-
bowali rozwijaæ nowe techniki obserwa-
cji, aby potwierdziæ istnienie ciemnych
galaktyk. Ma³e absorpcje w widmach
Ÿróde³ t³a da³y wskazówkê co do istnie-
nia ciemnych galaktyk. Ale w prezento-
wanych tutaj badaniach po raz pierwszy
ciemne galaktyki dostrze¿ono bezpo-
œrednio.

„Nasze podejœcie do problemu wykry-
wania ciemnych galaktyk opiera siê na
oœwietleniu ich jasnym œwiat³em” t³uma-
czy Simon Lilly (ETH Zurich, Szwajca-
ria), wspó³autor publikacji. „Szukaliœmy

fluorescencyjnego œwiecenia gazu
w ciemnych galaktykach, rozœwietlonego
œwiat³em ultrafioletowym od s¹siedniego,
bardzo jasnego kwazara. Œwiat³a kwa-
zara spowodowa³o œwiecenie ciemnych
galaktyk dziêki procesowi podobnemu do
znanego z ubrañ oœwietlonych lampami
ultrafioletowymi w nocnym klubie.”

Naukowcy wykorzystali wielk¹ po-
wierzchniê zbieraj¹c¹ i czu³oœæ Bardzo
Du¿ego Teleskopu (VLT) oraz seriê bar-
dzo d³ugich ekspozycji, aby wykryæ eks-
tremalnie s³ab¹ poœwiatê fluorescencyjn¹
od ciemnych galaktyk. Skorzystali z in-
strumentu FORS2, aby wykonaæ mapê
obszaru nieba wokó³ jasnego kwazara
HE 0109-3518, poszukuj¹c ultrafioleto-
wego œwiat³a emitowanego przez gaz
wodorowy, gdy jest on wystawiony na
intensywne promieniowanie. Z powodu
rozszerzania siê Wszechœwiata œwiat³o
to jest w rzeczywistoœci obserwowane
w odcieniu fioletu, gdy dociera do VLT.

Po kilku latach prób wykrycia emisji
fluorescencyjnej od ciemnych galaktyk,
nasze wyniki pokazuj¹ potencja³ tej me-
tody odkrywania i badania tych fascynu-
j¹cych i dotychczas niewidzialnych obiek-
tów” mówi Sebastiano Cantalupo (Uni-

versity of California, Santa Cruz), g³ów-
ny autor badañ.

Zespó³ wykry³ prawie 100 gazowych
obiektów, które s¹ po³o¿one w odleg³oœci
kilku milionów lat œwietlnych od kwazara.
Po bardzo starannych analizach, przepro-
wadzonych w celu wykluczenia obiektów,
w których emisja mo¿e byæ spowodowa-
na wewnêtrznymi procesami formowania
gwiazd w galaktykach, a nie œwiat³em
pochodz¹cym od kwazara, naukowcy
ostatecznie zawêzili listê do 12 obiektów.
S¹ to obecnie najbardziej przekonuj¹ce
identyfikacje ciemnych galaktyk we wcze-
snym Wszechœwiecie.

Astronomowie byli tak¿e w stanie
ustaliæ niektóre w³asnoœci ciemnych ga-
laktyk. Oszacowali, ¿e masa gazu w nich
zawartego to oko³o miliard mas S³oñca,
co jest typowe dla bogatych w gaz, ma-
³omasywnych galaktyk we wczesnym
Wszechœwiecie. Uda³o siê tak¿e osza-
cowaæ efektywnoœæ procesów powsta-
wania gwiazd, które okaza³y siê st³umio-
ne o czynnik ponad 100 wzglêdem typo-
wych galaktyk, w którym formuj¹ siê
gwiazdy, na podobnym etapie kosmicz-
nej historii.

„Nasze obserwacje za pomoc¹ VLT
dostarczy³y dowodu na istnienie zwartych
i izolowanych ciemnych ob³oków. Dziêki
tym badaniom dokonaliœmy istotnego
kroku w kierunku ujawniania i zrozumie-
nia niejasnych wczesnych etapów formo-
wania siê galaktyk i tego, w jaki sposób
galaktyki pozyska³y swój gaz” podsumo-
wuje Sebastiano Cantalupo.

Spektrograf MUSE, który bêdzie te-
stowany na VLT w 2013 r., stanie siê
bardzo potê¿nym narzêdziem do bada-
nia tego typu obiektów.

(kc)
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VLT przyjrza³ siê mg³awicy Wojna i Pokój
Zdjêcie spektakularnej czêœci gwiezdnego ¿³obka
zwanego mg³awic¹ Wojna i Pokój. Źród³o: ESO

W skrócie

G³êboko w Drodze Mlecznej, w gwiaz-
dozbiorze Skorpiona jest widoczna
mg³awica Wojna i Pokój (NGC 6357),
obszar przestrzeni kosmicznej, w któ-
rym w chaotycznych ob³okach gazu i py-
³u rodz¹ siê nowe gwiazdy. Zewnêtrzne
czêœci tej ogromnej mg³awicy zosta³y
sfotografowane przez nale¿¹cy do ESO
Bardzo Du¿y Teleskop, dziêki czemu
uzyskano najlepsze do tej pory zdjêcie
tego obszaru.

Nowa fotografia pokazuje ci¹gn¹c¹
siê przez œrodek szerok¹ rzekê py³u, któ-
ra absorbuje œwiat³o od odleglejszych
obiektów. Po prawej znajduje siê ma³a
gromada m³odych, jasnych, bia³o-niebie-
skich gwiazd, które uformowa³y siê z ga-
zu. Prawdopodobnie maj¹ one po zale-
dwie kilka milionów lat, co jest bardzo
m³odym wiekiem w przypadku gwiazd.
Intensywne promieniowanie ultrafioleto-
we wyp³ywaj¹ce z tych gwiazd formuje
wg³êbienie w otaczaj¹cym gazie i pyle
i rzeŸbi dziwne œcie¿ki.

Ca³e zdjêcie jest pokryte ciemnymi
œladami kosmicznego py³u. Najbardziej
fascynuj¹ce ciemne struktury s¹ widocz-
ne w lewym dolnym rogu oraz na pra-
wym brzegu zdjêcia. To tam promienio-
wanie od jasnych, m³odych gwiazd utwo-
rzy³o kolumny przypominaj¹ce tr¹by s³o-
niowe, podobne do s³ynnych „filarów
stworzenia w mg³awicy Orze³. Kosmicz-
ny py³ jest znacznie bogatszy od tego
znanego z naszych domów. Bardziej
przypomina dym i sk³ada siê g³ównie
z drobnych cz¹stek krzemianów, grafitu
i lodu wodnego, które zosta³y wyprodu-
kowane i wyrzucone w przestrzeñ ko-
smiczn¹ przez wczeœniejsze generacje
gwiazd.

Jasna, centralna czêœæ NGC 6537
zawiera gromadê bardzo masywnych
gwiazd, które nale¿¹ do najjaœniejszych

w naszej Galaktyce. Wewnêtrzny obszar,
niewidoczny na tym zdjêciu, zosta³  do-
k³adnie przebadany i zobrazowany przez
Kosmiczny Teleskop Hubble’a, nale¿¹-
cy od NASA/ESA. Ale nowe zdjêcie po-
kazuje, ¿e nawet mniej znane zewnêtrz-
ne czêœci tego gwiezdnego ¿³obka za-
wieraj¹ fascynuj¹ce struktury, które zo-
sta³y ukazane dziêki mocy teleskopu VLT.

Zdjêcie zosta³o uzyskane w ramach
programu Kosmiczne Klejnoty ESO ma-
j¹cego na celu uzyskanie za pomoc¹ te-
leskopów ESO zdjêæ intryguj¹cych lub
atrakcyjnych wizualnie obiektów dla ce-
lów edukacyjnych i popularyzacji nauki.
Program wykorzystuje niewielkie iloœci
czasu obserwacyjnego, w okresie gdy
teleskopy maj¹ przerwy w swoich harmo-
nogramach pracy, tak aby zminimalizowaæ
wp³yw na obserwacje naukowe.  (kc)

nych, a w szczególnoœci jest koordyna-
torem Hands-On Universe, Polska.
Mankiewicz wspó³organizuje tak¿e pro-
jekty poszukiwania planetoid.

Planetoidê 273377 odkryto 7 lutego
2010 r. Obiega S³oñce co 5,26 roku.
Nazwê zaproponowali uczniowie z To-
runia z Zespo³u Szkó³ nr 10 im. Stefana
Banach oraz uczennica z IX Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Kazimierza
Jagielloñczyka, którzy brali udzia³ w pro-
jekcie poszukiwania planetoid.

„Gdy otrzymaliœmy prawo nazwania
odkrytej planetoidy, zebraliœmy listê 12
propozycji, któr¹ potem zawê¿aliœmy.
Przez pewien czas wœród potencjalnych
nazw by³ m.in. Adam Ma³ysz. Ostatecz-
nie zdecydowaliœmy siê na Lecha Man-
kiewicza – cz³owieka, dziêki któremu
polscy uczniowie mog¹ braæ udzia³
w projektach poszukiwania planetoid.”
powiedzia³ Bogdan Sobczuk z Zespo³u
Szkó³ nr 10 w Toruniu.

Oprócz dwóch planetoid nazwanych
przez uczniów z Torunia i Sierpca, na nie-
bie kr¹¿yæ bêdzie jeszcze jedna zwi¹za-
na z Polsk¹ – (198820) Iwanowska zo-
sta³a nazwana na czeœæ prof. Wilhelmi-
ny Iwanowskiej (1905–1999), która po II
wojnie œwiatowej tworzy³a astronomiê na
Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w To-
runiu. Iwanowska pe³ni³a te¿ w latach
1973–1979 funkcjê wiceprezydenta Miê-
dzynarodowej Unii Astronomicznej.

Planetoidê 198820 odkryli 13 marca
2005 r. K. Cernis oraz J. Zdanavicius
w Moletai Astronomical Observatory na
Litwie. Jej okres orbitalny wynosi 5,26
roku.

O nadaniu nazw wszystkim trzem pla-
netoidom Miêdzynarodowa Unia Astro-
nomiczna oficjalnie poinformowa³a w Mi-
nor Planet Circulars z 3 lipca 2012 r.

Źród³o: Nauka w Polsce (PAP)

Trzy nowe planetoidy
z polskimi nazwami
3 lipca br. trzy planetoidy kr¹¿¹ce w Ko-
smosie otrzyma³y oficjalne nazwy zwi¹-
zane z Polsk¹: Iwanowska, Sierpc i Lech-
Mankiewicz.

Planetoidy LechMankiewicz i Sierpc
zosta³y odkryte przez uczniów z Torunia
i Sierpca w ramach projektu Internatio-
nal Asteroid Search Campaigns (IASC).
Pracami uczniów kierowali nauczyciele
Bogdan Sobczuk z Torunia i Józef Urbañ-
ski z Sierpca.

Planetoida (199950) Sierpc wywodzi
swoj¹ nazwê od miasta na Mazowszu.
Obiekt zosta³ odkryty 16 kwietnia 2007 r.,
obiega S³oñce co 3,74 roku.

Z kolei (273377) LechMankiewicz to
imiê i nazwisko Lecha Mankiewicza, ak-
tualnego dyrektora Centrum Fizyki Teo-
retycznej PAN, popularyzatora nauki,
który wspiera wiele projektów edukacyj-
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Ciekawe strony internetowe…

Urania w Internecie
Tym razem chcielibyœmy przedstawiæ nasz¹ w³asn¹ witrynê interne-
tow¹ http://urania.pta.edu.pl, która w ostatnim czasie uleg³a znacz-
nym przeobra¿eniom.

Internetowa strona „Postêpów Astronomii”, a potem „Uranii –
Postêpów Astronomii”, by³a jedn¹ z pierwszych witryn astronomicz-
nych w polskim Internecie, jej pocz¹tki siêgaj¹ 1997 r. Przez ostat-
nie 15 lat internet znacznie siê zmieni³ i konieczna sta³a siê nowa
ods³ona witryny „Uranii”.

G³ówn¹ zmian¹, któr¹ mog¹ dostrzec Czytelnicy, jest nowa szata
graficzna i nowy uk³ad strony (staraliœmy siê w miarê mo¿liwoœci
zachowaæ kolorystykê zbli¿on¹ do dotychczasowej). Zmian¹ znacz-
nie wiêksz¹, ale niedostrzegaln¹ dla Czytelników, jest silnik stoj¹cy
za generowaniem witryny. W Internecie roku 2012 techniki projek-
towania i zarz¹dzania bogatymi w zasoby, czêsto aktualizowanymi
witrynami internetowymi, opieraj¹ siê na tzw. systemach zarz¹dza-
nia treœci¹, które inaczej mo¿na nazwaæ systemami portalowymi. Dla
witryny „Uranii” wybraliœmy jako podstawê system Drupal, jeden
z najpopularniejszych na œwiecie.

Podstawow¹ rol¹, jak¹ spe³nia witryna internetowa czasopisma,
jest ³atwy dostêp do aktualnych informacji na temat tego¿ czasopi-
sma, takich jak dane kontaktowe redakcji, informacje o prenumera-
cie czy numerach archiwalnych. Informacje o charakterze niusowym
bêd¹ ograniczone do kwestii zwi¹zanych z czasopismem i do naj-
istotniejszych spraw w dziedzinie astronomii, aby nie dublowaæ siê
z astronomicznymi portalami informacyjnymi, przyk³adowo z pro-
wadzonym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne portalem
Orion – http://orion.pta.edu.pl.

Jednym z g³ównych atutów „Uranii” s¹ publikowane w niej arty-

ku³y. Drug¹ funkcj¹ witryny powinno byæ wiêc gromadzenie i udo-
stêpnianie czêœci tej treœci. Uwa¿ni czytelnicy zauwa¿yli zapewne,
¿e w stosunku do starej wersji czêœæ materia³ów chwilowo zniknê³a,
ale te wartoœciowe sukcesywnie powróc¹, w szczególnoœci np. wy-
k³ady prof. B. Paczyñskiego „Budowa i ewolucja gwiazd”. W miarê
potrzeb witryna bêdzie te¿ s³u¿yæ jako przed³u¿enie i poszerzenie
wersji papierowej o dodatkowe materia³y, które nie zmieœci³y siê
w numerze.

Kolejnym elementem witryny jest „Archiwum Uranii”. Jest pla-
nowane jego unowoczeœnienie i uzupe³nienie poprzez sukcesywne
umieszczanie w postaci plików PDF zeskanowanych starych nume-
rów czasopisma, tak aby docelowo kompletne roczniki „Uranii” by³y
dostêpne w wersji elektronicznej – od najstarszych z 1922 r. do pra-
wie najnowszych.

Czy to ostateczna wersja strony „Uranii”? Nie – planujemy jej
dalszy rozwój, w tym dodanie kilku funkcjonalnoœci, które mog¹
okazaæ siê mi³¹ niespodziank¹ dla Czytelników. (kc)
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poczta zloty, obozy, konkursy, spotkania
XXIV Obóz Astronomiczny Pracowni Komet i Mete-
orów (PKiM) 08-19 sierpnia w obserwatorium w Bu-
kowcu, info/zg³oszenia http://www.pkim.org/?q=pl/
oboz2012, ostatnie wolne miejsca!
Zlot Mi³oœników Astronomii AstroShow 2012 w miej-
scowoœci Krzy¿e nad Jeziorem Nidzkim na Mazurach
23-26 sierpnia, info/zg³oszenia http://astro-
show.deltaoptical.pl/
Pierwsze w Polsce Szkolenie Astrofotograficzne
info www.astrocentrum.eu
Szkolenie Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryæ PTMA
(SOPiZ) kontakt astromax@poczta.onet.pl
XVI Ogólnopolski Zlot Mi³oœników Astronomii OZMA
2012 w Urzêdowie k. Kraœnika 9-12 sierpnia, zg³o-
szenia tel. 603504146
III Toruñski Zlot Mi³oœników Astronomii
16-19 sierpnia w Szkole Leœnej na Barbarce, za-
pisy www.tzma2012.pl, kontakt tzma@astrovision.pl,
tel. 508-488–765
„Medal Zonna” za popularyzacjê astronomii, kan-
dydatury zg³aszane przez cz³onków PTA, Zarz¹d
G³. PTMA lub placówki astronomiczne nale¿y kie-
rowaæ na wiceprezes@pta.edu.pl zgodnie z regula-
minem http://pta.edu.pl/node/7
Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii
(OSSA) Zielona Góra 20-23 wrzeœnia 2012, http:/
/ossa7.astronomia.pl/ kontakt: uz.knsa@gmail.com
Liga Zadañ Astronomicznych dla uczniów wszyst-
kich typów szkó³ http://www.asup.krakow.pl/edu/
liga/
Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny „Astrolabium”
dla klas III gimnazjum oraz I i II liceum, info/
zg³oszenia http://astrolabium.edu.pl/
Obóz astronomiczny „Perseidy”, http://perse-
idy.blogspot.com/, M³odzie¿owe Obserwatorium
Astronomiczne w Niepo³omicach, perseidy.moa @gma-
il.com, tel. 508-950-611, 796-190-123
V Miêdzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku
i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne” Nie-
po³omice 19 do 21 paŸdziernika 2012, info/zg³o-
szenia http://www.moa.edu.pl/news.php

kupiê, sprzedam, zamieniê…
Teleskop MEADE-ETX-80AT-TC z pilotem GOTO Star
w nienagannym stanie, ortoskop 5mm, szukacz
SkySurfer III oraz ca³y niez³o¿ony komplet
Uk³adu S³onecznego Copernicus, wraz z pismami
niedrogo sprzedam, Stanis³aw Kruk, tasm50@op.pl

W numerze drugim „Uranii” do-
sta³em kartonowy model sztucz-
nego satelity, wielkoœci kartonika
z napojem. Redakcja odtr¹bi³a to
jako wiekopomny sukces polskiej
kosmonautyki. To nie jest sukces
, To ¿enada! (…) Gdyby studenci
zbudowali i wystrzelili sputnika
w³asnorêcznie zrobion¹ rakietk¹,
by³by to jakiœ sukces. Gdyby za-
adaptowali radzieckie rakiety
przeciwlotnicze, te, które maj¹ po-
nad 300 km zasiêgu poziomego
i oko³o 350 kg noœnoœci g³owicy
bojowej, to te¿ by³by jakiœ sukces.
Te rakiety by³y jeszcze niedawno
na wyposa¿eniu Wojska Polskie-
go. (…) Pisa³em w tej sprawie do
prezydenta Komorowskiego, aby
zamiast je z³omowaæ, u¿yæ do
rozwoju polskiej kosmonautyki.
(…) Nie podajê nazwy tych rakiet,
bo musia³bym trochê poszperaæ
w biblioteczce, ale ufam, ¿e choæ
w redakcji „Uranii” pracuj¹ g³ów-
nie cywile, to znalezienie nazwy
tych rakiet przy znajomoœci ich
danych technicznych nie sprawi
k³opotu.

Bogdan Chamerski
– Pabianice

Red. Niestety, w redakcji rzeczy-
wiœcie sami cywile i najlepsz¹
znan¹ nam rakietk¹ jest rakieta
Agnieszki Radwañskiej, w sam
raz, ¿eby takiego kartonowego
PW-Satka wyprawiæ na orbitkê.
Ale polecamy „Astronautilusa”,
nowe pismo poœwiêcone wy³¹cz-
nie lotom kosmicznym (s. 221).

* * *
Przesy³am p³ytê DVD, ma³y ze-
staw anglojêzycznych ksi¹¿ek
astronomicznych (poradników
obserwacyjnych, encyklopedii)

w nadziei, ¿e stan¹ siê one po-
moc¹, inspiracj¹ dla opracowania
nowych artyku³ów w „Uranii”. Nie-
stety, w³aœciwie brak jest tego typu
ksi¹¿ek (i takiego ich bogactwa)
w jêzyku polskim, a cena zachod-
nich ksi¹¿ek jest nieprzystêpna
dla zdecydowanej wiêkszoœci mi-
³oœników astronomii w Polsce.

Dlatego proponujê na ich pod-
stawie napisaæ w „Uranii” artyku-
³y, które s¹ trudno osi¹galne w pol-
skiej literaturze. Mo¿e warto
czêœæ z nich przet³umaczyæ i po
odpowiednim przetworzeniu opu-
blikowaæ w „Uranii”? Na pocz¹-
tek polecam ksi¹¿ki typu „Jupiter
and how to observe it” (a tak¿e
analogiczne tytu³y „Nebulae
and…”, „Galaxies and…” etc.).
Warto, jak to ju¿ kiedyœ pisa³em
do „Uranii”, raz na rok zrobiæ spra-
wozdanie z obserwacji danego
obiektu astronomicznego obser-
wowanego przez mi³oœników
astronomii, jak to jest w ‘British
Astronomical Association Journal’.

Pawe³ Dro¿d¿al
– Poznañ

Red. Dziêkujemy za p³ytê. Bêdzie
dla nas jak¹œ wskazówk¹. T³uma-
czenie obcojêzycznych tekstów
jest raczej domen¹ komercyjnych
wydawnictw, podczas gdy misja
„Uranii”, to oddanie g³osu polskim
astronomom, by mogli opowie-
dzieæ o swoich badaniach i odkry-
ciach, oraz polskim mi³oœnikom
astronomii, by mogli siê pochwa-
liæ swoimi obserwacjami i podzie-
liæ swoj¹ pasj¹. Przytoczone ty-
tu³y sugeruj¹ bardzo poradniko-
wy charakter tekstów, a taki w³a-
œnie profil zdaje siê przyjmowaæ
nowa „Astronomia Amatorska”
(s. 220). Sprawozdanie z tranzy-
tu Wenus oraz zakrycia Jowisza
ju¿ w nastêpnym numerze.

Opowiadania Starego Astronoma
Wyd. „Dom Organizatora” w Toruniu i Polskie Towarzystwo Astronomiczne,
s. 190, Toruñ 2010

Ksia¿ka „Opowiadania starego astronoma” autorstwa Józefa Smaka. do na-
bycia w cenie 35 z³ (w tym koszt wysy³ki) po wys³aniu maila na adres:
hania@camk.edu.pl i op³aceniu ksi¹¿ki przelewem na konto PTA z dopiskiem
„ksi¹¿ka J. Smaka”.

Ksi¹¿ka jest zbiorem felietonów o tematyce astronomicznej, których treœæ
i charakter s¹ doœæ zró¿nicowane. S¹ wœród nich artyku³y popularnonaukowe
poœwiêcone wybranym problemom wspó³czesnej astronomii oraz specyfice
i osobliwoœciom obserwacji astronomicznych. Czytelnik dowie siê z nich m.in.
jak powsta³o s³ynne Obserwatorium Licka w Kalifornii, jak i dlaczego Pluton
przesta³ byæ planet¹, a tak¿e jak zagadka s³onecznych neutrin przyczyni³a siê
do rozwoju fizyki cz¹stek elementarnych.

Opowiadania Starego Astronoma

Urania4/2012
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Niebo nad Polsk¹

15 sierpnia
godz. 00.00

widziane z Warszawy

01 wrzeœnia
godz. 23.00

01 sierpnia
godz. 01.00

15 wrzeœnia
godz. 22.00

Powy¿sza mapa przedstawia przybli¿ony wygl¹d nie-ba nad Warszaw¹ odpowiadaj¹
cy wybranym datom i godzinom (w czasie urzêdowym). Niemal to samo widz¹ wszy
scy obserwatorzy na terenie Polski o godzinie ró¿ni¹cej siê o poprawkê wynikaj¹c¹

z d³ugoœci geograficznej (patrz mapka obok).
Na s¹siedniej stronie prezentujemy diagram pozwalaj¹cy odczytaæ warunki widocznoœci

(wschody, górowania, zachody) nad horyzontem w Warszawie Ksiê¿yca i widocznych go-
³ym okiem planet. Odpowiedni moment odczytujemy z osi poziomej w dniu wskazanym na
osi pionowej. Linie wschodu i zachodu S³oñca oraz linie œwitu i zmierzchu astronomicznego
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kwiecieñ — maj 2012^ _ ` a b c d e f g h i

wyodrêbniaj¹ z ka¿dej doby dzieñ (kolor pomarañczowy), czas
wystêpowania poœwiaty s³onecznej (jasnob³êkitny) oraz porê
nocy wolnej od rozproszonego œwiat³a s³onecznego (ciemno-
niebieski). Odczytane z diagramu czasy s¹ obliczone dla War-
szawy w czasie urzêdowym (w miesi¹cach kwiecieñ — maj

w Polsce obowi¹zuje czas wschodnioeuropejski EET). Przy-
bli¿onego przeliczenia momentów wschodów, górowañ i za-
chodów do innych miast mo¿na dokonaæ, dodaj¹c do wartoœci
odczytu poprawki na d³ugoœæ geograficzn¹ (mapka).

Pod diagramem wyszczególniono najciekawsze konfigu-
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Maksimum
Perseidów
Maksimum
Perseidów

^ _ ` a b c d e f g h ikalendarz astronomiczny

POLECAMY DO OBSERWACJI widocznych meteorów wprost zale¿na jest od zasiêgu gwiazdowego.
Jeœli przy widocznoœci 6,5 mag. widaæ 100 meteorów w ci¹gu godzi-
ny, to przy widocznoœci 5,5 mag. widaæ bêdzie pomiêdzy 30 a 50, zaœ
przy wielkomiejskim niebie z widocznoœci¹ 3,5 mag. zaledwie 3 do 6.
Przygotowaæ nale¿y wygodne stanowisko obserwacyjne. Tu wa¿na
uwaga — obserwator meteorów obserwuje w pozycji le¿¹cej, osta-
tecznie siedz¹cej. Podstawa to wygoda, obserwacje trwaj¹ godzina-
mi, a wszelkie niewygody nie pozwol¹ skupiæ siê na zadaniu. Le¿y siê
wiêc w œpiworach, na le¿akach b¹dŸ na roz³o¿onych fotelach. Nale¿y
siê te¿ ubraæ cieplej ni¿ wskazuj¹ na to warunki. Cz³owiek, le¿¹c bez
ruchu, szybko traci ciep³o.

Przed obserwacj¹ Perseidów musimy nauczyæ siê rozró¿niaæ te
meteory od pozosta³ych pojawiaj¹cych siê na niebie. Perseidy s¹ szyb-
kie, przypominaj¹ bardziej œwietliste kreski ni¿ poruszaj¹ce siê punk-
ty. Jedynie w okolicy samego radiantu i bardzo nisko nad horyzontem
mog¹ wydawaæ siê wolniejsze. Przed³u¿aj¹c meteor z roju Perseidów
wstecz, zawsze trafiamy na pó³nocn¹ czêœæ gwiazdozbioru Perse-
usza. Jeœli jest inaczej, to mamy do czynienia z innym rojem lub na-
wet z meteorem sporadycznym. Podczas obserwacji nie nale¿y oczy-

racje planet i Ksiê¿yca oraz inne zjawiska (zaæmienia, minima
i maksima najjaœniejszych gwiazd zmiennych, roje meteorów
etc.). Podane w czasie urzêdowym (EET) momenty tych zja-
wisk nie zale¿¹ od po³o¿enia nad horyzontem, a wiêc zachodz¹
jednoczeœnie niezale¿nie od miejsca obserwacji.

GWIAZDOZBIORY, KOMETY I ROJE
METEORÓW

W sierpniowe i wrzeœniowe noce podziwiamy g³ównie
gwiazdozbiory letniego nieba. W pozamiejskich warunkach
dostrzec mo¿na równie¿ Drogê Mleczn¹. Gdy o godzinie 23.00
przechodzi przez zenit, przecina niebo z pó³nocnego wscho-
du na po³udniowy zachód, dziel¹c letnie konstelacje na dwie
grupy. Na zachód od Drogi Mlecznej znajduj¹ siê te, które na
wieczornym niebie by³y ju¿ pod koniec wiosny. Na wschód
obecne s¹ te, które bêd¹ widoczne wraz z jesiennymi gwiaz-
dozbiorami, jeszcze kilka tygodni po tym, gdy lato dobiegnie
koñca.

Niemal w zenicie, na tle p³aszczyzny Galaktyki, œwieci ja-
sno Deneb (1,25 mag.) – najjaœniejsza gwiazda £abêdzia.
Wzd³u¿ Drogi Mlecznej na po³udniowy zachód rozci¹ga siê
jego tu³ów i szyja. Przesuwaj¹c wzrok w tym kierunku, natrafi-
my na s³absz¹ od Deneba gwiazdê o nazwie Sadr (2,20 mag.).
Od niej na pó³nocny zachód i na po³udniowy wschód rozci¹-
gaj¹ siê rozpostarte w locie skrzyd³a £abêdzia. Przesuwaj¹c
wzrok dalej, wzd³u¿ Drogi Mlecznej natrafimy na s³ab¹ gwiaz-
dê (3,35 mag.) odleg³¹ od Deneba o ponad 22°. Jest to Albireo
– Oko £abêdzia. Albireo znajduje siê blisko centrum Trójk¹ta
Letniego, o którym pisaliœmy ju¿ w poprzednim wydaniu „Ura-
nii – Postêpów Astronomii”. Przypomnijmy, ¿e tworz¹ go trzy
najjaœniejsze gwiazdy gwiazdozbioru £abêdzia, Or³a i Lutni.

Orze³ znajduje siê pod £abêdziem na tle dalszej czêœci Drogi
Mlecznej. Jego najjaœniejsz¹ gwiazdê – Altaira – odnajdziemy
ponad 42° nad po³udniowo-wschodnim horyzontem. Pomiê-
dzy Or³em i £abêdziem znajduje siê gwiazdozbiór Strza³y i Lisa.

Rys. 1. Trójk¹t Letni i gwiazdozbiory letniego nieba (Stellarium, GIMP)

Tegoroczne teoretyczne maksimum Perseidów wyst¹pi 12 sierp-
nia w dzieñ, oko³o godziny 12.00 UT. W praktyce moment maksi-
mum zmienia siê w pewnych granicach, co wiêcej stare trady-
cyjne maksimum Perseidów jest doœæ szerokie i rozci¹ga siê na
wiele godzin. Pod uwagê bierze siê wiêc maksimum pomiêdzy
godzinami 7.00 a 19.30 UT. Od przejœcia komety w roku 1992
obserwuje siê te¿ drugie maksimum wywo³ane przez pozosta-
wione wtedy na orbicie meteoroidy. Trudno jest precyzyjnie po-
wiedzieæ, co stanie siê podczas tegorocznego maksimum, dlate-
go te¿ warto prowadziæ obserwacje w nocy z 11/12 sierpnia oraz
w nocy z 12/13 sierpnia.

Faza Ksiê¿yca sprzyja obserwacjom, na niebie widoczny bêdzie
przed œwitem sierp w fazie 3 dni po ostatniej kwadrze, podobnie jak
w roku 2004. Pocz¹tkuj¹cy amator spadaj¹cych gwiazd mo¿e spró-
bowaæ nie tylko obserwacji wizualnych, ale i fotograficznych.

TECHNIKI WIZUALNE
Po pierwsze, zanim znajdziemy siê pod niebem, musimy wybraæ

odpowiednie miejsce obserwacji. Najwa¿niejsza jest ciemnoœæ. W oto-
czeniu nie mog¹ œwieciæ latarnie, nie powinno byæ miejskiej ³uny. Liczba

Mapka gwiazdozbioru Ma³ej NiedŸwiedzicy jako pomoc do wyzna-
czania widocznoœci granicznej
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czy spe³ni³y siê prognozy i oczekiwania, czy wyst¹pi³y jakieœ dodatko-
we maksima aktywnoœci. Wszelkie niespodzianki maj¹ jakieœ swoje
przyczyny i jakieœ skutki, byæ mo¿e na podstawie obserwacji nietypo-
wego zachowania roju da siê przewidzieæ wielki deszcz meteorowy
w przysz³oœci.

METODY FOTOGRAFICZNE
Fotografowanie Perseidów jak te¿ wszelkich innych meteorów nie

jest zadaniem skomplikowanym, co najwy¿ej doœæ mêcz¹cym dla
migawki naszego aparatu. Wspó³czesne lustrzanki z obiektywami ry-
bie oko rejestruj¹ meteory o jasnoœci oko³o –1 mag., a te ze œwiat³osil-
nymi obiektywami o umiarkowanej ogniskowej potrafi¹ uchwyciæ me-
teory o jasnoœci 2–3 mag. Jasne obiektywy w rodzaju 1,4/35 mm, 1,4/
50 mm warto stosowaæ podczas maksimów rojów, pod ciemnym nie-
bem. Jeœli mamy niebo rozjaœnione, to lepszym wyborem bêdzie ry-

wiœcie spogl¹daæ prosto w radiant. To, ¿e meteory wybiegaj¹ z ra-
diantu w Perseuszu, nie znaczy, i¿ s¹ tam dobrze widoczne. Lepiej
jest spogl¹daæ oko³o 40° na wschód lub zachód od radiantu, w pole
po³o¿one jakieœ 40° nad horyzontem. Z czysto geometrycznych przy-
czyn szanse na dostrze¿enie meteoru w tym miejscu s¹ najwiêksze.

Przed rozpoczêciem obserwacji adaptujemy wzrok do ciemno-
œci. Taka adaptacja mo¿e potrwaæ do 30 min, dlatego te¿ warto roz-
pocz¹æ j¹ nieco wczeœniej. Pod niebem korzystamy tylko z czerwo-
nych latarek, nie wolno oœwietlaæ notatek telefonami komórkowymi
— psuje to zupe³nie adaptacjê wzroku.

Technika obserwacji nie jest skomplikowana. Obserwacja sk³ada
siê z przedzia³ów czasowych, w których zliczamy Perseidy. Na po-
cz¹tku obserwacji, na koñcu i pomiêdzy przedzia³ami okreœlamy wa-
runki obserwacyjne. Wyznaczamy widocznoœæ graniczn¹ na podsta-
wie mapki zamieszczonej poni¿ej (lub zliczaj¹c gwiazdy w specjal-
nych polach). W przypadku wyst¹pienia zachmurzenia okreœlamy pro-
centowo jego wielkoœæ. D³ugoœæ przedzia³ów jest dostosowywana do
aktywnoœci meteorowej. W przypadku maksimum Perseidów stosuje
siê przedzia³y 15-minutowe, przy s³abszej aktywnoœci 30-minutowe
lub godzinne. Podczas trwania przedzia³ów notujemy (lub nagrywa-
my na dyktafon) pojawiaj¹ce siê meteory. Okreœlamy, czy meteor na-
le¿y do Perseidów, czy nie, okreœlamy jasnoœæ meteoru przez porów-
nanie ze znanymi gwiazdami, czasem z planetami, a niekiedy nawet
z Ksiê¿ycem.

Po obserwacji przystêpujemy do wype³nienia raportu w formie
papierowej, gdzie wpisujemy kolejno miejsce i czas obserwacji, imiê
i nazwisko obserwatora, czas efektywny i dane o kolejnych przedzia-
³ach. W odpowiedniej tabeli wpisujemy iloœæ zaobserwowanych Per-
seidów, sporadyków i innych rojów osobno dla ka¿dego przedzia³u.
W jeszcze innej tabeli podajemy rozk³ad jasnoœci. Ostatecznie prze-
pisujemy raport papierowy do elektronicznego formularza na stronie
http://www.imo.net i w ten oto sposób nasza obserwacja trafia do
wstêpnej analizy roju wraz z danymi z ca³ego œwiata. Dziêki analizie
ju¿ w kilka dni po maksimum widaæ, jak zachowa³ siê rój Perseidów,

Natomiast nisko nad horyzontem, pod Or³em,
mo¿na odnaleŸæ Tarczê Sobieskiego, frag-
ment Strzelca oraz Skorpiona, który we wrzeœ-
niu po zachodzie S³oñca nie bêdzie ju¿ wi-
doczny. Na zachód od nich znajduje siê Wê-
¿ownik, który dzieli gwiazdozbiór Wê¿a na
dwie czêœci. Z lewej strony Wê¿ownika, na
tle Drogi Mlecznej, po³o¿ony jest Ogon Wê¿a,
a z prawej strony G³owa Wê¿a. Nad ni¹ od-
najdziemy gwiazdozbiór w kszta³cie ³añcusz-
ka. Jest to Korona Pó³nocna, nad któr¹ po³o-
¿ony jest Herkules. Poza miastem, ju¿ nie-
uzbrojonym okiem, dostrzec w nim mo¿na
gromadê kulist¹ M13. Na lewo od Herkulesa,
pomiêdzy nim a £abêdziem, jest konstelacja
Lutni, której najjaœniejsza gwiazda – Wega –
razem z Denebem i Altairem tworzy Trójk¹t
Letni. W Lutni ju¿ przez teleskop o œrednicy
obiektywu 8 cm podziwiaæ mo¿na mg³awicê Pierœcieñ, która
jest przejawem jednego z ostatnich etapów ewolucji gwiazd
takich jak S³oñce.

Na wschód od £abêdzia znajduje siê niewielki gwiazdo-
zbiór Delfina, z którym dalej na wschód graniczy Źrebiê – naj-
mniejszy gwiazdozbiór pó³nocnego nieba. Pod nimi, 20° nad
horyzontem, znajduje siê Kozioro¿ec. Listê letnich gwiazdo-
zbiorów zamyka Mikroskop, znajduj¹cy siê pod Kozioro¿cem,
jedynie kilka stopni nad horyzontem.

Niestety, w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy nie pojawi¹
siê jasne komety. Na pó³nocnym niebie mo¿na pokusiæ siê
o odnalezienie jedynie C/2011 UF305 Linear, która przez ko-
lejne dwa miesi¹ce bêdzie przemierzaæ niebo na tle gwiazdo-

zbioru Wielkiej NiedŸwiedzicy i Ma³ego Lwa. Jej jasnoœæ jed-
nak wynosiæ bêdzie prawdopodobnie jedynie 14,6 mag. na
pocz¹tku sierpnia, a do koñca wrzeœnia spadnie do 14,8 mag.

Na szczêœcie w najbli¿szym czasie nie zawiod¹ meteory!
W sierpniu bêdzie mo¿na podziwiaæ maksimum aktywnoœci
Perseidów. Rój ten promieniuje ju¿ od po³owy lipca, ale jego
maksimum wystêpuje zwykle w nocy z 12 na 13 sierpnia. Per-
seidy charakteryzuj¹ siê bardzo szybkimi meteorami mkn¹cy-
mi przez ziemsk¹ atmosferê z prêdkoœci¹ 60 km/s. W jego
maksimum aktywnoœci mo¿na dostrzec nawet 100 przelotów
w ci¹gu godziny, a zdarza³y siê równie¿ maksima wynosz¹ce
170 zjawisk na godzinê. Obiektem macierzystym roju jest ko-
meta Swift-Tuttle. Radiant roju (czyli niewielki obszar nieba,

Rys. 2. Trasa komety Linear C/2011 UF305 w sierpniu i wrzeœniu na tle gwiazdozbiorów

Meteor z roju Taurydów o jasnoœci –15 mag. Fot. Dariusz Dorosz,
PKiM
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w którym wydaje siê, ¿e smugi pozosta-
wione przez meteory maj¹ swój pocz¹-
tek) znajduje siê w gwiazdozbiorze Per-
seusza. Na polskich szerokoœciach geo-
graficznych najkorzystniej jest rozpocz¹æ
obserwacje oko³o godziny 22.00, gdy ³una
zachodu ju¿ nie przeszkadza, a Perse-
usz wznosi siê coraz wy¿ej nad horyzont.
W drugiej czêœci nocy o godzinie 00.47
wzejdzie Ksiê¿yc, który jednak bêdzie ju¿
3 dni po pierwszej kwadrze i mimo ¿e roz-
œwietli delikatnie niebo w okolicach Per-
seusza, nie powinien znacz¹co zak³óciæ
widocznoœci zjawiska.

Nawet jeœli zachmurzenie przeszkodzi
w obserwacjach, na stronach Miêdzynaro-
dowej Agencji Meteorytowej (http://
www.imo.net/zhr) bêdzie mo¿na œledziæ zli-
czenia tegorocznych przelotów wykonywane na ca³ym œwiecie.

S£OÑCE I KSIÊ¯YC
Pierwszego sierpnia S³oñce znajdzie siê w po³owie wê-

drówki przez gwiazdozbiór Raka. Tego dnia w Warszawie wzej-
dzie o godz. 4.57, a zajdzie o 20.26. Dzieñ w stolicy bêdzie
trwa³ 15h29m i bêdzie krótszy od najd³u¿szego dnia w roku
o 1h18m. Coraz krótsze dni zapowiadaj¹ nieuchronne nadej-
œcie jesieni. 8 VIII S³oñce wkroczy w gwiazdozbiór Lwa, a 16 IX
przeniesie siê do Panny. 22 IX o 16.49 na swej drodze po
niebie, ekliptyce, S³oñce przetnie równik niebieski, rozpoczy-
naj¹c astronomiczn¹ jesieñ. Tego dnia wzejdzie o 06.22, a zaj-
dzie o 18.33. Dzieñ trwa³ bêdzie 12h11m. Pocz¹tek wiosny i je-

sieni nazywamy równonocami, ale widaæ, ¿e pierwszego dnia
jesieni dzieñ jeszcze jest d³u¿szy od nocy. Gdyby Ziemia nie
posiada³a atmosfery, rzeczywiœcie dzieñ i noc trwa³yby tyle
samo. Dzieñ wyd³u¿a refrakcja atmosferyczna – zakrzywienie
drogi œwiat³a s³onecznego przy przejœciu przez ziemsk¹ at-
mosferê, która „utrzymuje S³oñce” nad horyzontem, gdy w rze-
czywistoœci znajduje siê ju¿ pod nim. Znaczenie ma tu rów-
nie¿ fakt, ¿e S³oñce posiada pewne rozmiary k¹towe i przez
jakiœ czas chowa siê za horyzont. Aby wiêc d³ugoœæ dnia by³a
choæ w przybli¿eniu równa d³ugoœci nocy, musi min¹æ kilka
dni.

W sierpniu i wrzeœniu Ksiê¿yc, poza negatywnym wp³y-
wem na obserwacje obiektów mg³awicowych i przelotów me-

Rys. 3. Merkury, Wenus i Jowisz 16.VIII godzinê przed wschodem S³oñca (Stellarium, GIMP)

bie oko w rodzaju 3,5/8 mm. W takim wypadku zasiêg bêdzie wpraw-
dzie du¿o mniejszy, ale skutecznoœæ dla bolidów bêdzie stuprocento-
wa.

Do zdjêæ bêdzie potrzebny aparat, statyw, wspomniany obiektyw
i wê¿yk spustowy pozwalaj¹cy na zablokowanie spustu. Aparat usta-
wiamy w tryb manualny na 30 s. Przys³onê otwieramy do wartoœci
maksymalnej, nastêpnie dostosowujemy naœwietlanie do t³a nieba,
reguluj¹c czu³oœæ aparatu. Aparat ustawiamy w tryb zdjêæ seryjnych
i za³¹czamy wê¿yk. Od tej pory aparat bêdzie wykonywa³ ekspozycje
samodzielnie, trzeba jedynie od czasu do czasu sprawdziæ, czy nie
wyczerpa³a siê bateria i czy obiektyw nie pokry³ siê ros¹. Baterie trze-

ba mieæ oczywiœcie w zapasie, mo¿na te¿ sobie sprawiæ specjalny
zasilacz, który problem rozwi¹zuje. Pojawianie siê rosy na obiektywie
mo¿na ograniczyæ, buduj¹c prosty odroœnik (mo¿e byæ wykonany z ka-
wa³ka obciêtej plastikowej butelki), w warunkach bardziej domowych
warto mieæ pod rêk¹ suszarkê do w³osów. Zdjêcia mo¿na wykonywaæ
w formacie JPEG, pozwoli to przyspieszyæ proces ich zapisu, zwiêk-
szy skutecznoœæ i bardzo u³atwi ich póŸniejszy przegl¹d. Na koniec
jeszcze wa¿na uwaga: w aparacie nale¿y ustawiæ czas UT (latem
2 godziny wstecz wzglêdem czasu urzêdowego). Czas najlepiej usta-
wiæ w dzieñ maksimum, zegary w lustrzankach raczej dok³adnoœci¹
nie grzesz¹. Po nocy zdjêcia kopiujemy na komputer i przegl¹damy

na monitorze. Wybieramy zdjêcia z meteorami (lub
z obiektami wygl¹daj¹cymi podobnie do meteorów)
i przesy³amy drog¹ mailow¹ do PKiM. Do opisu zdjêæ
koniecznie nale¿y za³¹czyæ wspó³rzêdne geograficzne
miejsca, z jakiego fotografie by³y wykonywane. Na pod-
stawie tych wspó³rzêdnych, pozycji meteoru na zdjêciu
i w po³¹czeniu z innymi takimi obserwacjami mo¿liwe bê-
dzie wyznaczenie dok³adnej trajektorii a nawet orbity
wpadaj¹cego do atmosfery cia³a niebieskiego.

Zarówno metodyka obserwacji wizualnych, jak i fo-
tograficznych z koniecznoœci zosta³y tu opisane pobie¿-
nie i skrótowo. Zapewne to tematy na osobne artyku³y.
Zainteresowanych odsy³am do stron internetowych
i kontaktu z PKiM lub bezpoœrednio ze mn¹. Chêtnych,
zw³aszcza m³odzie¿, zapraszam do wspólnych obser-
wacji podczas obozu astronomicznego PKiM w Bukow-
cu. Zosta³o jeszcze kilka wolnych miejsc!

Przemys³aw ¯o³¹dek
 p.zoladek@gmail.com
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teorów, bêdzie mia³ swój wk³ad równie¿
w kilka ciekawych z³¹czeñ nie tylko z pla-
netami, ale i innymi obiektami nocnego
nieba. Wiêcej o tych z³¹czeniach przeczy-
taj¹ Pañstwo w dalszej czêœci Kalenda-
rzyka. Daty faz Ksiê¿yca oraz momenty
perygeów i apogeów mo¿na odczytaæ
z diagramu na poprzedniej stronie Kalen-
darzyka. ZnaleŸæ na nim mo¿na równie¿
informacjê na temat ksiê¿ycowych i bez-
ksiê¿ycowych nocy w ci¹gu najbli¿szych
dwóch miesiêcy.

PLANETY
Merkury na pocz¹tku sierpnia nie

bêdzie widoczny, poniewa¿ znajduje siê
w niewielkiej odleg³oœci na niebie od S³oñ-
ca i wschodzi zaledwie kilka minut przed
nim. Jego blask (2,6 mag.) ginie w ³unie wschodz¹cego S³oñ-
ca. Jednak z dnia na dzieñ sytuacja bêdzie siê poprawia³a.
O obserwacje planety pokusiæ siê mo¿na w drugim tygodniu
sierpnia, gdy godzinê przed wschodem S³oñca œwieci³ bêdzie
ponad 4,5° nad wschodnim horyzontem. 16 sierpnia Merkury
znajdzie siê w maksymalnej elongacji zachodniej (18°41').
Œwieci³ bêdzie wówczas na tle gwiazdozbioru Raka z jasno-
œci¹ 0,07 mag. Nastêpnie 18 sierpnia znajdzie siê jedynie 2°
od gromady otwartej Praesepe, a kolejnej nocy w odleg³oœci
oko³o 18' minie Os³a Po³udniowego – drug¹ co do jasnoœci
gwiazdê Raka. Po maksymalnej elongacji planeta zacznie
zbli¿aæ siê na niebie do S³oñca i jej widocznoœæ siê pogarsza.
Na prze³omie miesiêcy Merkury ponownie nie bêdzie widocz-
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Rys. 4. Saturn i Mars 14.VIII godzinê po zachodzie S³oñca (Stellarium, GIMP)

ny ze wzglêdu na niewielk¹ odleg³oœæ k¹tow¹ od S³oñca. Na-
wet gdy znajdzie siê po wschodniej stronie S³oñca, w drugiej
po³owie wrzeœnia, sytuacja nie ulegnie poprawie. Nim wrze-
sieñ dobiegnie koñca, oddali siê od S³oñca na ponad 15°, ale
zachodzi ju¿ kilkanaœcie minut po nim. Jego blask (–0,3 mag.)
bêdzie wiêc gin¹³ we wrzeœniowej ³unie zachodz¹cego S³oñca.

Warunki do obserwacji planety Wenus przez ca³y sierpieñ
i wrzesieñ bêd¹ znakomite. OdnaleŸæ j¹ bêdzie mo¿na o po-
ranku. Pierwszego sierpnia godzinê przed wschodem S³oñca
dostrze¿emy j¹ jasno œwiec¹c¹ (–4,0 mag.) 20° nad wschod-
nim horyzontem. 15° na po³udniowy zachód od Wenus do-
strzec mo¿na Jowisza. Planety te, po lipcowym z³¹czeniu, wci¹¿
stanowi¹ interesuj¹cy uk³ad do obserwacji. W ci¹gu dwóch mie-

Jedno z najbardziej aktywnych, niezale¿nych  stowarzyszeñ mi-
³oœników astronomii w Polsce i obserwatorów meteorów w Europie.
KuŸnia astronomicznych talentów i przysz³ych kadr zawodowych astro-
nomów, z których wielu pozostaje aktywnych w Pracowni. PKiM za³o-
¿ona zosta³a w roku 1987 przez Janusza Kosinskiego. Œcisle wspó³-
pracuje z International Meteor Organization (IMO, http://www.imo.net/
), najwiêksz¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ mi³oœników meteorów na œwie-
cie. Cz³onkowie PKiM wykazuj¹ siê niezwyk³¹ aktywnoœci¹ obserwa-
cyjn¹. Oko³o dwadzieœcia procent obserwacji wizualnych (w przeli-
czeniu na czas) skatalogowanych przez IMO zosta³o wykonanych
przez obserwatorów PKiM. Organizuje seminaria, warsztaty i corocz-
ne letnie obozy astronomiczne — tegoroczny w Obserwatorium Astro-
nomicznym im. Papie¿a Sylwestra II w Bukowcu. Organizacja wypra-
cowa³a przez lata znakomity sposób wymiany informacji w sieci, a jej
strona internetowa http://www. pkim.org jest kopalni¹ praktycznych
informacji dotycz¹cych wizualnych, fotograficznych i video, oraz ra-
diowych obserwacji meteorów. Od niedawna, obserwacyjnym szla-
gierem sta³a siê… spektroskopia meteorów! Stowarzyszenie jest rów-
nie¿ wydawc¹ unikatowego, polskojêzycznego periodyku pn. Cyrqlarz,
którego dostêpnych na stronie internetowej numerów wysz³o ju¿ po-
nad 200! Aktualny, wybieralny raz na dwa lata Prezes PKiM, Przemy-
s³aw ¯o³¹dek zaprasza mi³oœników astronomii i m³odzie¿ do wspó³-
pracy i uczestnictwa w organizacji — sk³adka wynosi zaledwie 20 z³
rocznie!
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Rys. 5. Jowisz 14 IX o godzinie 00.30 (Stellarium, GIMP)

siêcy Wenus mo¿na obserwowaæ na tle 5 gwiazdozbiorów.
W nocy z 4 na 5 sierpnia przejdzie z gwiazdozbioru Byka do
Oriona, w którym 10 VIII znajdzie siê oko³o 0,5° od gromady
otwartej gwiazd NGC 2175 (6,8 mag.). Nastêpnie 13 VIII znaj-
dzie siê w BliŸniêtach, gdzie dzieñ póŸniej w odleg³oœci oko³o
3° od Wenus dostrzec bêdzie mo¿na w¹ski sierp Ksiê¿yca na
trzy dni przed nowiem. Nastêpnego dnia, 15 VIII, œwiec¹c z ja-
snoœci¹ –3,9 mag., znajdzie siê w maksymalnej elongacji za-
chodniej w odleg³oœci 45°46m od S³oñca. 4 IX z gwiazdozbioru
BliŸni¹t Wenus przejdzie do Raka. Tam 13 IX, podobnie jak
Merkury niemal miesi¹c wczeœniej, znajdzie siê w odleg³oœci
mniejszej ni¿ 3° od gromady otwartej Praesepe. Towarzyszy³
jej bêdzie wówczas Ksiê¿yc odleg³y od planety o oko³o 7,5°.
Ponownie bêdzie on jedynie 3 dni przed nowiem, wiêc jego
niewielka oœwietlona czêœæ, tworz¹ca w¹ski sierp, nie powin-
na znacz¹co utrudniæ obserwacji.15 IX w odleg³oœci oko³o stop-
nia Wenus równie¿ minie Os³a Po³udniowego. Od 23 IX We-
nus bêdzie obserwowaæ na tle gwiazdozbioru Lwa, w którym
z dnia na dzieñ zbli¿aæ siê bêdzie do najjaœniejszej jego gwiaz-
dy, Regulusa (1,3 mag.). Do niezwykle bliskiego spotkania tych
obiektów na niebie dojdzie jednak dopiero w paŸdzierniku. Do
koñca wrzeœnia jasnoœæ Wenus spadnie do –3,6 mag.

Najlepszy czas do obserwacji Marsa to pocz¹tek sierpnia,
gdy wieczorem, godzinê po zachodzie S³oñca, znajduje siê
oko³o 9° nad zachodnim horyzontem. Z ka¿dym kolejnym
dniem godzinê po zachodzie S³oñca bêdzie widoczny coraz
ni¿ej nad horyzontem i coraz trudniej go dostrzec. W tym cza-
sie równie¿ bêdzie siê zbli¿a³ na niebie do Saturna i najjaœniej-
szej gwiazdy Panny – Spiki (0,98 mag.). Pomiêdzy tymi obiek-
tami przesuwa siê od 13 do 15 sierpnia, kiedy to osi¹gnie mi-
nimaln¹ odleg³oœæ k¹tow¹ 2,7° od planety Saturn. 22 VIII, piêæ
dni po nowiu, oko³o 7° w kierunku po³udnia, bêdzie œwieci³ jesz-
cze m³ody Ksiê¿yc z jasnoœci¹ –10,2 mag. 5 IX Mars przesu-
nie siê do gwiazdozbioru Wagi i pozostanie w nim do koñca
miesi¹ca. 15 IX minie w odleg³oœci oko³o stopnia drug¹ co do
jasnoœci gwiazdê Wagi Zubenelgeubi (2,7 mag). Jest to rów-
nie¿ wielokrotny uk³ad gwiazd, którego sk³adniki α1 

i α2 s¹ odda-
lone od siebie na niebie o oko³o 3,85'’. Niestety przez ca³y wrze-
sieñ obserwacje Marsa bêd¹ trudne ze wzglêdu na jego jedynie
kilkustopniow¹ wysokoœæ nad horyzontem. 30 IX, godzinê po
zachodzie S³oñca, Mars bêdzie œwieci³ z jasnoœci¹ 1,42 mag.
3,5° nad po³udniowo-zachodnim horyzontem.

Jowisz jest widoczny na tle gwiazdozbioru Byka. Przez
wiêkszoœæ sierpnia mo¿na go obserwowaæ w drugiej po³owie
nocy. Pierwszego sierpnia wzejdzie 26 minut po pó³nocy i go-
dzinê przed wschodem S³oñca bêdzie widoczny ju¿ ponad 31°
nad wschodnim horyzontem, œwiec¹c z jasnoœci¹ –1,7 mag.
12 VIII, oko³o pierwszej w nocy, w odleg³oœci mniejszej ni¿ 2°
od Jowisza dostrzec mo¿na Ksiê¿yc trzy dni po ostatniej kwa-
drze. Przez ca³y sierpieñ i wrzesieñ bêdzie siê odsuwa³ od
gromady otwartej Hiad, przemieszczaj¹c siê pomiêdzy roga-
mi Byka w kierunku gwiazdozbioru BliŸni¹t. Jednoczeœnie w wy-
niku powolnego, aczkolwiek nieuniknionego zbli¿ania siê do
grudniowej opozycji, odsuwa siê na niebie od S³oñca, przez
co z dnia na dzieñ coraz wczeœniej pojawia siê nad wschod-
nim horyzontem. W drugim i trzecim tygodniu wrzeœnia Jowisz
bêdzie tworzyæ niemal prost¹ liniê z Aldebaranem (najjaœniejsz¹
gwiazd¹ Byka), gromad¹ otwart¹ gwiazd NGC 1647 (6,4 mag.)
i NGC 1746 (6,0 mag.) oraz gwiazd¹ Alnath (0,8 mag.; drug¹
co do jasnoœci w Byku). 8 i 9 wrzeœnia uk³adowi temu bêdzie
towarzyszy³ Ksiê¿yc w ostatniej kwadrze.

Saturna, podobnie jak Marsa, najlepiej obserwowaæ na
pocz¹tku sierpnia, gdy wieczorem jest jeszcze w miarê wyso-
ko nad horyzontem. Pierwszego sierpnia, godzinê po zacho-

dzie S³oñca, odnajdziemy go w gwiazdozbiorze Panny niemal
13° nad po³udniowo-zachodnim horyzontem, œwiec¹cego z ja-
snoœci¹ 1,0 mag. Z podobn¹ jasnoœci¹ œwieci Spika znajduj¹-
ca siê 4,5° ku horyzontowi od Saturna. Od niej o nieca³e dwa
stopnie oddalony bêdzie Mars, gdy 14 VIII przesuwa siê po-
miêdzy Saturnem a najjaœniejsz¹ gwiazd¹ Panny. Tak jak Mars,
Saturn z dnia na dzieñ, godzinê po zachodzie S³oñca, bêdzie
widoczny coraz ni¿ej nad horyzontem. Jego obserwacje ju¿
na pocz¹tku wrzeœnia stan¹ siê praktycznie niemo¿liwe z po-
wodu niewielkiej wysokoœci nad horyzontem i odleg³oœci k¹to-
wej od S³oñca, która zmniejszy siê z oko³o 74° 1 VIII do oko³o
46° 1 IX. Przeszkadza w obserwacji równie¿ ³una zachodz¹-
cego S³oñca, w której bêdzie gin¹æ blask Saturna, Marsa i Spiki.

Sierpieñ i wrzesieñ to równie¿ bardzo dobry czas na ob-
serwacje teleskopowe Urana i Neptuna. Na pocz¹tku sierp-
nia Neptun wschodzi o godz. 21.10, a góruje o 02.14 na wyso-
koœci 26,5° nad horyzontem. Tej samej nocy Uran wzejdzie
o 22.11 i przejdzie przez lokalny po³udnik o 04.27 na wysoko-
œci ponad 40° nad horyzontem. Uran œwieci z jasnoœci¹
6,1 mag, a Neptun 7,6 mag. 24 VIII Neptun znajdzie siê w opo-
zycji. Bêdzie to najlepszy czas na jego obserwacje. 16 IX Uran
przejdzie z gwiazdozbioru Wieloryba do Ryb, w którym pozo-
stanie na d³ugie miesi¹ce. Neptun znajduje siê na tle Wodni-
ka. Planety te w miarê up³ywaj¹cych dni bêd¹ wschodziæ co-
raz wczeœniej. 1 IX Neptun wzejdzie ju¿ o godz. 19.07, a naj-
wy¿sz¹ wysokoœæ nad horyzontem 26,5° osi¹gnie 9 min po
pó³nocy. Uran 1 IX wzejdzie o 20.08, a na wysokoœci ponad
40° nad horyzontem górowaæ bêdzie o 02.23. 29 IX Uran znaj-
dzie siê w opozycji. Bardzo dobre warunki obserwacyjne Ura-
na i Neptuna utrzymaj¹ siê do koñca wrzeœnia.

Szczegó³owe informacje na temat po³o¿eñ planet w 2012 r.
mo¿na znaleŸæ w „Almanachu Astronomicznym na rok 2012”
Tomasza Œciê¿ora, dostêpnym do pobrania na stronach Klu-
bu Astronomicznego Regulus.

Piotr Wychudzki i Janusz Li¿ewski (OPiOA)

Wiêcej informacji:

OLSZTYÑSKI MIESIÊCZNIK ASTRONOMICZNO-
-ASTRONAUTYCZNY
http://www.planetarium.olsztyn.pl/kalendarz/

ALMANACH ASTRONOMICZNY
TOMASZA ŒCIÊ¯ORA
http://regulus.astrohobby.pl/

ROCZNIK ASTRONOMICZNY
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
http://www.igik.edu.pl/
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Spójrz w niebo — meteory

Perseidy
W ci¹gu roku Ziemia napotyka na swojej drodze szereg
ró¿nych rojów meteorowych: mniejszych, ledwie dostrze-
galnych, jak i du¿ych, o których istnieniu wie prawie ka¿-
dy. Z ró¿nych powodów (niezbyt dogodna pora, mroŸne
noce) du¿a ich czêœæ nie jest zbyt intensywnie obserwo-
wana. Do rojów, które obserwuje siê przyjemnie podczas
ciep³ych sierpniowych nocy, nale¿¹ Perseidy. Jest to bez
w¹tpienia najbardziej znany rój meteorowy i nawet jeœli
pojêcie roju nie jest komuœ znane, to wspomnienie
o „gwiazdach spadaj¹cych” w sierpniu jest zawsze ¿ywe.

Najstarsze zapisy dotycz¹ce meteorów pojawiaj¹cych siê
w po³owie sierpnia zosta³y znalezione w chiñskich kro-
nikach z roku 36 n.e.  Zapis mówi o ponad stu mete-

orach zaobserwowanych przed œwitem. Du¿o podobnych opi-
sów znalaz³o siê te¿ w dalekowschodnich dokumentach z VIII,
IX, X i XI wieku, ale co ciekawe praktycznie nie spotyka siê
opisów sierpniowej aktywnoœci w czasach póŸniejszych, a¿
do XIX w. Wtedy to ponownie jest on wspominany, pojawia siê
druga nazwa roju znana po dziœ dzieñ — £zy Œwiêtego Waw-
rzyñca. Okreœlenie to powsta³o najprawdopodobniej we W³o-
szech, kiedy to 10 sierpnia organizowano odpusty ku czci tego
œwiêtego, a na czarnym wówczas niebie widoczne by³y setki
Perseidów. Mo¿na by siê zastanawiaæ, kto w zwi¹zku z tym
jest odkrywc¹ roju. Za odkrywcê uznano tego, kto jako pierw-
szy zauwa¿y³, ¿e Perseidy pojawiaj¹ siê ka¿dego roku oko³o
12 sierpnia. By³ to Adolphe Quetelet z Belgii, który okreœli³
moment maksimum i po³o¿enie radiantu w roku 1835. W roku
1839 po raz pierwszy okreœlono aktywnoœæ godzinn¹ roju,
Eduard Heis uzyska³ wartoœæ 158 zjawisk w ci¹gu godziny. Od
tej pory rój obserwowano ka¿dego roku. Do roku 1858 liczby
godzinne zdawa³y siê byæ ni¿sze od obserwowanych wspó³-
czeœnie, dostrzegano od 37 do 88 meteorów w ci¹gu godziny.
W roku 1861 nast¹pi³ wzrost do oko³o 100 zjawisk na godzinê,
w 1863 natomiast obserwowano siln¹ aktywnoœæ dochodz¹c¹
do 215 zjawisk na godzinê. Wysokie liczby godzinne obser-
wowano te¿ rok póŸniej, po czym do koñca XIX w. widziano
ju¿ typowe maksima o œredniej aktywnoœci.

W 1866 r. Giovanni Schiaparelli ukoñczy³ swoje dwuletnie
prace obliczeniowe, w wyniku których wykaza³, ¿e rój Perse-
idów ma zwi¹zek z odkryt¹ zaledwie kilka lat wczeœniej ko-
met¹ 109P/Swift-Tuttle. Kometa pojawi³a siê na niebie i zosta-
³a znaleziona w roku 1862, sta³o siê wiêc jasne, ¿e obserwo-
wane w latach 1861 i 1863 silne maksima mia³y zwi¹zek z przej-
œciem tej w³aœnie komety przez peryhelium orbity. Moment
kolejnego powrotu komety by³ doœæ niepewny, obserwacje
wykonane w 1862 r. nie wystarcza³y do precyzyjnego wyzna-
czenia orbity. Problemem w roku 1973 zaj¹³ siê sam Brian
Marsden. Odnalaz³ on obserwacje dwóch komet z lat 1737
i 1750. Któraœ z tych obserwacji mog³a dotyczyæ wczeœniej-
szego pojawienia siê komety 109P/Swift-Tuttle. Marsden wy-
bra³ obserwacjê z roku 1750, wyznaczy³ now¹ orbitê i oczeki-
wa³ powrotu komety w roku 1981. Wzbudzi³o to du¿e oczeki-
wania wœród obserwatorów meteorów, którzy w zwi¹zku z po-

wrotem komety oczekiwali zwiêkszonej aktywnoœci Perseidów.
Aktywnoœæ ta od lat 60. XX w. znajdowa³a siê na poziomie
oko³o 65 meteorów na godzinê, pod koniec lat 70. osi¹gnê³a
wartoœci oko³o 90 i ci¹gle wzrasta³a. Komety w 1981 r. nie uda³o
siê odnaleŸæ, aktywnoœæ Perseidów osi¹gnê³a zaœ w roku 1983
poziom 187 zjawisk w ci¹gu godziny i zaczê³a z roku na rok
s³abn¹æ, wracaj¹c do poziomu 40–60 pod koniec lat 80. Brian
Marsden jeszcze raz powtórzy³ obliczenia, zak³adaj¹c, ¿e w³a-
œciwy obiekt to kometa z roku 1737 i tym razem przewidzia³
powrót 109P/Switf-Tuttle na grudzieñ 1992 roku. PóŸnym la-
tem 1992 r. powracaj¹c¹ kometê odnalaz³ Japoñczyk Tsuru-
chiko Kuchi, a wœród obserwatorów meteorów rozpoczê³o siê
oczekiwanie na rok 1993, kiedy to nast¹piæ mia³o niezwykle
wysokie maksimum aktywnoœci spowodowane przejœciem
naszej planety przez œwie¿y materia³ pozostawiony przez ko-
metê. Tak te¿ faktycznie siê sta³o, w nocy z 11/12 sierpnia
1993 r. zaobserwowano wybuch aktywnoœci na poziomie ZHR*

= 300, doskonale widoczny z Europy Œrodkowej. Ten niezwy-
k³y „wybuch” obserwowa³em pod zupe³nie ciemnym niebem,
prowadz¹c notatki „do szuflady”, nie wiedz¹c, ¿e gdzieœ tam
koledzy z m³odej wówczas Pracowni Komet i Meteorów pod-
jêli powa¿niejsze obserwacje prowadz¹ce do wyznaczenia
aktywnoœci roju. Wysoka aktywnoœæ powtórzy³a siê te¿ w roku
1994 i z pewnymi fluktuacjami do dziœ utrzymuje siê na pozio-
mie wy¿szym od obserwowanego przed rokiem 1993.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yjemy w koñcówce ciekawych
czasów. Przez ostatnie lata Perseidy rozpieszcza³y
obserwatorów aktywnoœci¹ na œrednim poziomie ZHR

oko³o 100–120. Z maksimów, które na d³ugo zapad³y mi w pa-
miêæ, wspominam dwa. Pierwsze mia³o wyst¹piæ w roku 2004,
wed³ug prognoz znanego fiñskiego badacza meteorów, Esko
Lyttinena, aktywnoœæ w nocy z 11 na 12 sierpnia 2004 r. prze-
kroczyæ mia³a ZHR = 1000. Faza Ksiê¿yca by³a korzystna,
mia³ on wschodziæ jako niezbyt du¿y sierp tu¿ przed œwitem.
Pogoda równie¿ znakomita, niebo w dniu poprzedzaj¹cym
maksimum bezchmurne. Przez ca³y dzieñ by³ przygotowywa-
ny sprzêt fotograficzny w postaci trzech shutterów (patrz ram-
ka) mieszcz¹cych ³¹cznie 7 analogowych lustrzanek typu Ze-
nit, Praktica oraz Canon T-50. Na aparatach Zenit i Praktica
zamocowano obiektywy Pentacon 2,8/29 mm, a na Canonach
znalaz³y siê znakomite, œwiat³osilne obiektywy Canon 1,4/
50 mm. Najbardziej rozbudowany shutter o nazwie „Phaeton”
mieœci³ piêæ Canonów i co 6 godzin obserwacji po¿era³ 5 klisz.
Canony, mimo ¿e analogowe, mia³y w sobie nieco elektroniki,
która zapewnia³a przesuw filmu i otwiera³a migawkê. Po pew-
nych bojach uda³o siê pod³¹czyæ do tej elektroniki zewnêtrzny
programator i tak oto mo¿na by³o zestaw zostawiæ bez nadzo-
ru na te kilka godzin. Co jakiœ czas trzeba by³o kontrolowaæ
prêdkoœæ obrotow¹ œmig³a nad obiektywami, odbywa³o siê to
z pomoc¹ trochê staromodnego elektromechanicznego liczni-
ka. Na balustradach tarasu 60-cm teleskopu w Ostrowiku za-
instalowano te¿ 3 kamery CCTV typu Tayama 3102, które mia³y
wspó³pracowaæ z podobnymi kamerami dopiero co za³o¿onej
sieci bolidowej PFN.

Wczesnym wieczorem po krótkiej odprawie przepro-
wadzonej przez Arka Olecha (ówczesnego szefa
PKiM — przyp. red.) obserwatorzy rozeszli siê

na swoje stanowiska. Ca³y sprzêt fotograficzny i CCTV zgro-
madzono na kopule teleskopu, obserwatorzy wizualni prze-

 * ZHR to tzw. zenitalna liczba godzinowa mówi¹ca, ile meteorów by-
³oby widocznych, gdyby radiant znajdowa³ siê w zenicie obserwatora
przy widocznoœci gwiazdowej +6,5m.
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nieœli siê za p³ot obserwatorium. Przy zapadaj¹cym zmroku
na niebie pojawi³y siê pierwsze jasne i d³ugie Perseidy. Uru-
chomi³em sprzêt fotograficzny, co wywo³a³o niema³y ha³as na
kopule (Arek porówna³ to do m³ockarni). Przez pierwsze 45
min aktywnoœæ nie powala³a na kolana. O 20.24 UT niebo prze-
ci¹³ potê¿ny bolid o jasnoœci oko³o –5 mag., pozostawiaj¹c po
sobie œlad widoczny przez kilkanaœcie sekund. Bolid ten zo-
sta³ uwieczniony na jednej z kamer wideo. Od tej pory aktyw-
noœæ zaczê³a szybko rosn¹æ. Po krótkim czasie kolejny bolid
przeci¹³ niebo w okolicach gwiazdy polarnej. Oko³o 21.40 UT
na niebie zaczyna³y pojawiaæ siê liczne drobne meteory. Co-
raz wiêcej i wiêcej. Zgodnie z planem oko³o 21.50 UT wyst¹pi-
³o maksimum pe³ne niezbyt jasnych Perseidów. Po póŸniej-
szych analizach okaza³o siê, ¿e ZHR
siêgn¹³ wówczas wartoœci 190. W dru-
giej po³owie nocy krótki okres zachmu-
rzenia a po nim drugie tradycyjne mak-
simum roju z³o¿one z jaœniejszych zja-
wisk. Na godzinê przed wschodem
S³oñca meteory pojawia³y siê na nie-
bie œrednio raz na minutê, a nisko nad
lasem œwieci³ Ksiê¿yc na kilka dni
przed nowiem. Dane w ci¹gu kilku dni
zosta³y obrobione i przekazane do
IMO. Analizê wykonano na podstawie
raportów uzyskanych od kilkuset ob-
serwatorów, a wyniki dostêpne s¹ na
stronie http://imo.net/news/perse-
ids2004-4

Aparaty fotograficzne zarejestro-
wa³y kilkanaœcie jasnych zjawisk. Fo-
tografie meteorów, zw³aszcza te wy-
konane obiektywami 50 mm, mo¿na
by³o uznaæ za wzorzec precyzji, trud-
ny do naœladowania nawet wspó³cze-
œnie. Chêtnych do ogl¹dania zdjêæ
Perseidów z 2004 r. zapraszam do

Muzeum Ziemi w Warszawie, gdzie wydrukowane w wielkim
formacie i gustownie podœwietlone zdobi¹ sufit i œciany sali z
meteorytami.

Drugie maksimum, które ca³kowicie nas zaskoczy³o, mia³o
miejsce w 2009 r. Tym razem obóz obserwacyjny PKiM odby-
wa³ siê w Urzêdowie, niewielkiej miejscowoœci w pobli¿u Kra-
œnika na LubelszczyŸnie. Maksimum spodziewane by³o na noc
z 11 na 12 sierpnia i niestety tê noc spêdziliœmy na rozmo-
wach przy padaj¹cym deszczu. Dzieñ nastêpny by³ pogodny,
przygotowaliœmy wiêc sprzêt. Tym razem by³y to najró¿niej-
sze lustrzanki cyfrowe z obiektywami rybie oko, jak te¿ z obiek-
tywami o œrednim k¹cie widzenia. Na niektórych obiektywach
zamocowano siatki dyfrakcyjne. Dzia³a³ te¿ zestaw do obser-
wacji radiowych dostrojony na czêstotliwoœæ 100,6 MHz, gdzie
w bardzo efektywny sposób odbija³ siê sygna³ pewnej dobrze
znanej stacji. Wieczorem grupa obserwatorów znalaz³a siê na
stanowisku obserwacyjnym, a gdy tylko zaczê³o siê œciem-
niaæ, na niebie pojawi³y siê meteory w doœæ du¿ych iloœciach.
By³o to lekko zaskakuj¹ce — radiant znajdowa³ siê nisko nad
horyzontem, godzina wczesna, niebo ci¹gle jasne. W pew-
nym momencie zda³em sobie sprawê, ¿e dzieje siê coœ niety-
powego, nieprzewidzianego przez teoretyków. Meteory poja-
wia³y siê w tak du¿ych iloœciach przez 2—3 godziny, po czym
ich iloœæ zaczê³a spadaæ. Jak siê póŸniej okaza³o, wyst¹pi³y a¿
trzy maksima Perseidów — pierwsze 12.08.2009 o godzinie
8.15 UT osi¹gnê³o wartoœæ ZHR = 160 i nie by³o u nas widocz-
ne. Drugie tego samego dnia o godzinie 18.19 UT osi¹gnê³o
ZHR = 197 i to w³aœnie na skraju tego maksimum znaleŸliœmy
siê, rozpoczynaj¹c obserwacje. Od pó³nocy aktywnoœæ znowu
zaczê³a rosn¹æ i trzecie maksimum przysz³o 13.08.2009 o go-
dzinie 6.30 UT, osi¹gaj¹c niespodziewanie wysoki ZHR = 225.
Ze wzglêdu na godziny nocne uda³o siê zaobserwowaæ tylko
jedno maksimum, wszystkie trzy s¹ jednak zauwa¿alne na wy-
kresie uzyskanym z obserwacji radiowych.

Na dzieñ dzisiejszy wydaje siê, ¿e wysokie maksima ak-
tywnoœci s¹ ju¿ za nami i Perseidy wracaj¹ do swoich typo-
wych liczb godzinnych na poziomie poni¿ej 100. Przyk³ad roku
2009 pokazuje jednak, ¿e tak naprawdê nie wszystko wiemy
i rój mo¿e nas zaskoczyæ jeszcze nie raz.

Przemys³aw ¯o³¹dek

Meteor z roju Perseidów (d³ugi œlad) oraz meteor sporadyczny (krótki powy¿ej) sfotografowane
podczas maksimum Perseidów w 2004 r. Ró¿nica w gêstoœci przeciêæ œladów wskazuje na ró¿-
nicê w prêdkoœci k¹towej meteorów. Fot. Mariusz Lemiecha, PKiM

Shutter (migacz, wiatrak albo… m³ockarnia meteorowa), który bra³
udzia³ w obserwacjach roju Leonidów w 2002 r. Uzbrojony w aparaty
analogowe z wê¿ykami spustowymi wymaga³ ci¹g³ego nadzoru: ob-
serwator odmierza³ czas ekspozycji i precyzyjnie notowa³ momenty
pocz¹tków i koñców naœwietlania. Wad¹ urz¹dzenia by³a niezbyt do-
bra stabilnoœæ obrotów, wra¿liwoœæ na podmuchy wiatru i otwarta kon-
strukcja, przez co nieraz dostawa³o siê œmig³em po rêkach. Przed
opisanymi obok obserwacjami Perseidów, w kwietniu 2004 r. urz¹-
dzenie zmodernizowano, m. in. chowaj¹c je w obudowê, a po³owie
lipca powsta³ drugi ca³kowicie obudowany instrument. Nie prezento-
wa³ siê ju¿ tak malowniczo, ale znajomy dŸwiêk pozosta³…

^ _ ` a b c d e f g h ikalendarz astronomiczny
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Nie przegap! 14 sierpnia i 4 wrzeœnia

sierpieñ — wrzesieñ 2012^ _ ` a b c d e f g h i

Dla ka¿dego obserwatora zjawisk zakryciowych w Europie sier-
pieñ i wrzesieñ to wa¿ny czas. Po pierwsze dlatego, ¿e po
bia³ych nocach lata zaczyna siê czas, gdy noce bardziej sprzy-

jaj¹ obserwacjom i zazwyczaj na ten okres przypada wysyp cieka-
wych zjawisk zakryæ planetoidalnych.

Ale ostatni weekend sierpnia, to od 31 lat niezmienny termin spo-
tkania obserwatorów zakryæ w ramach European Symposium on Oc-
cultation Projects (ESOP, Europejskie Sympozjum Przewidywania
i Rejestracji Zakryæ). Tegoroczna konferencja odbêdzie siê w Pesca-
rze, malowniczym miasteczku nad Adriatykiem we W³oszech. Konfe-
rencja bêdzie goœciæ w tamtejszym International Center for Relativi-
stic Astrophysics Network. Organizatorem jest profesor Costantino
Sigismondi z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, przewodnicz¹cy
Honorowej Rady Naukowej Obserwatorium Astronomicznego im.
Papie¿a Sylwestra II w Bukowcu, a pisz¹cy te s³owa zosta³ zaproszo-
ny do udzia³u w komitecie organizacyjnym ESOP oraz poprowadzi
sesjê konferencyjn¹ poœwiêcon¹ Claviusowi. Tegoroczna konferen-
cja nosi bowiem podtytu³ „Cztery wieki po Claviusie”, w zwi¹zku z 400.
rocznic¹ œmierci tego wybitnego jezuity i astronoma. Postaæ Christo-
phorusa Claviusa  jest dla œrodowiska zakryciowców niezwykle wa¿-
na. Jego obserwacje zaæmienia S³oñca wykonane w Rzymie w roku
1567 da³y pierwsze przes³anki analizowanej dziœ zmiennoœci œredni-
cy S³oñca. Jest to jeden z najciekawszych w¹tków wspó³czesnych
obserwacji zakryciowych. Okazuje siê, ¿e wspó³czesne obserwacje
zaæmieñ S³oñca mog¹ mieæ wci¹¿ niezwyk³¹ wartoœæ naukow¹, ale
pod warunkiem, i¿ s¹ prowadzone na brzegach, a nie w centrum pasa
zakrycia ca³kowitego. Jest to jednak temat na osobny artyku³.

Wœród wielu ciekawych zakryæ, jakie przypadaj¹ na koniec
lata, warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na dwa zjawiska.
Pierwsze z nich to zakrycie gwiazdy TYC 1809-00341-1

o jasnoœci 9,2 mag. przez planetoidê pasa g³ównego 430 Hybris. Za-
krycie nast¹pi 14 sierpnia 2012 r. ok. godz. 01.35 UT. Zjawisko to
doskonale przewidziano, to znaczy efemeryda jest dobrej jakoœci i je-
œli pas siê przesunie, to nieznacznie i raczej w kierunku pó³nocnym.
Zakrycie z tak jasn¹ gwiazd¹ jest doœæ rzadkie i stanowi doskona³¹
okazjê do rozpoczêcia tego typu obserwacji. Jedyna trudnoœæ to prze-
widywany maksymalny czas trwania zjawiska, który w centrum pasa

zosta³ okreœlony na zaledwie 1,9 s. Oznacza to, ¿e na brzegach pasa
zjawisko potrwa u³amki sekund. Jednak u¿ywaj¹c metody video CCD,
taka rejestracja jest mo¿liwa i niezwykle wartoœciowa. Warto tu do-
daæ, ¿e najkrótsze na œwiecie zarejestrowane zjawisko zakrycia gwiaz-
dy przez planetoidê zaobserwowali w Polsce £ukasz Wieteska wraz
z pisz¹cym te s³owa w sierpniu 2009 r. na mobilnym stanowisku ob-
serwacyjnym podczas zakrycia gwiazdy TYC 2934-00106-1 przez pla-
netoidê 71 Niobe (nagranie zjawiska mo¿na zobaczyæ w Internecie,
pod adresem www.youtube.com/watch?v=wh7lerr0pMM).

Kolejne zjawisko to zakrycie nieco s³abszej gwiazdy HIP 113079
o jasnoœci 9,5 mag. Zniknie ona za spraw¹ planetoidy 2889 Brno. Do
zakrycia dojdzie 4 wrzeœnia 2012 r. ok. godz. 22.55 UT. Podobnie jak
przy zakryciu 430 Hybris i ono bêdzie trwa³o maksymalnie 1,9 s. Jest
o tyle atrakcyjniejsze, ¿e dojdzie do niego w pierwszej czêœci nocy.

W obu przypadkach nale¿y pamiêtaæ, ¿e podany czas nale¿y
traktowaæ orientacyjnie, a obserwacje trzeba rozpocz¹æ co najmniej
5 min przed efemeryd¹ zakrycia i zakoñczyæ kilka minut po przewi-
dzianym czasie, nawet jeœli zanotujemy pozytywny wynik (czyli gwiaz-
da zniknie).

Osoby zainteresowane szczegó³ami powy¿szych zjawisk, jak
i innymi zjawiskami zakryciowymi, jako przewodnicz¹cy
SOPiZ PTMA proszê o kontakt. Wzorem roku ubieg³ego Sek-

cja planuje spotkanie szkoleniowe w zakresie podstaw oraz najnow-
szych technik obserwacji zakryæ. Zg³oszenia równie¿ proszê kiero-
waæ do mnie. Termin szkolenia zostanie ustalony w porozumieniu
z chêtnymi.

Pawe³ Maksym
astromax@poczta.onet.pl

Hybris i NiobeHybris i NiobeHybris i NiobeHybris i NiobeHybris i Niobe
dwie sekundy za planetoid¹!
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relaks krzy¿ówka

S³owa kluczowe do rozwi¹zania krzy¿ówki zamiesz-
czonej w „Uranii–PA” 6/2011: 1. Kepler, 2. Saturn,
3. Kruszwica, 4. Psy, 5. Algieba, 6. K¹t, 7. Endeavour,
8. Regulus, 9. Paralaksa, 10. Wenus, 11. Greevy,
12. Solander, 13. Lunt, 14. Registax.

W „Uranii–PA” nr 2/2012 zamieœciliœmy krzy¿ówkê,
której rozwi¹zaniem jest has³o POLSKA
DROGA DO ESO. Nagrody ksi¹¿kowe

wylosowali Tomasz Celeban z £aska i Wojciech
Ska³uba z Niemodlina. Nagrody zostan¹ wys³ane poczt¹.

Dla uwa¿nych czytelników tego zeszytu „Uranii” znalezienie s³ów po-
mocniczych potrzebnych do rozwi¹zania nowej krzy¿ówki nie powinno sta-
nowiæ problemu.  Na rozwi¹zania czekamy do koñca wrzeœnia 2012 r. Oso-
by nie bêd¹ce prenumeratorami „Uranii–PA” musz¹ do³¹czyæ do rozwi¹zania
kupon umieszczony w lewym górnym rogu tej strony. Prenumeratorzy mog¹
przesy³aæ rozwi¹zania drog¹ elektroniczn¹. Wœród autorów poprawnych od-
powiedzi rozlosujemy dwie ksi¹¿ki o tematyce astronomicznej.
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1. Obserwowany efekt mikrosoczewkowania
grawitacyjnego

2. 1 sierpnia znajdziemy go w gwiazdozbiorze Panny
3. Najjaœniejsza gwiazda £abêdzia
4. Na jego terenie znajduje siê teleskop Snopa
5. Imiê przyjaciela Johanny Fantovej
6. £zy Œwiêtego Wawrzyñca
7. Dzieñ ten rozpoczyna siê w po³udnie czasu

uniwersalnego
8. Jeden z najbardziej nowoczesnych cyfrowych

przegl¹dów nieba
9. To zjawisko pozwala na wykrycie planet nawet

tak ma³ych jak Mars
10. Afrykañska astrofarma
11. Genialny projekt prof. Paczyñskiego
12. Ok. 3262 lat œwietlnych
13. Europejska NASA
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GALERIA ZDJÊÆ Z TRANZYTEM WENUS
I ZAKRYCIEM JOWISZA

w nastêpnym numerze Uranii
NADSY£AJCIE SWOJE MATERIA£Y!

GALERIA ZDJÊÆ Z TRANZYTEM WENUS
I ZAKRYCIEM JOWISZA

w nastêpnym numerze Uranii
NADSY£AJCIE SWOJE MATERIA£Y!

Urania za 10 z³!
Cena bie¿¹cych numerów Uranii 2012 bezpoœrednio u wydawcy wynosi 10 z³.
Mo¿na zamówiæ ca³y rocznik (60 z³) lub wybrane numery (dostêpne a¿ do wy-
czerpania). Wp³aty prosimy kierowaæ na konto Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego nr 44 1160 2202 0000 0000 5530 5241
Numery archiwalne „Postêpów Astronomii” 1992–1997 oraz „Uranii” 2001–2011
mo¿na zamawiaæ w cenie 2,50 z³ za egzemplarz. Roczniki 1991, 1998, 1999
i 2000 oraz numery 1/1992, 2/1992, 6/2010 i 5/2011 s¹ wyczerpane.

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓ£
Bibliotekom szkolnym proponujemy przes³anie wszystkich dostêpnych archi-
walnych numerów „Postêpów Astronomii” oraz „Uranii” z lat 1992–2011 (oko³o
80 zeszytów) NIEODP£ATNIE za pokryciem kosztów przesy³ki. Cena przesy³ki
kurierskiej za pobraniem przy odbiorze wynosi ok. 60 z³. Zwyk³¹ poczt¹ mo¿e-
my przes³aæ paczkê po przelaniu na nasze konto kwoty 30 z³. Prosimy szko³y
o kontakt listowny b¹dŸ mailowy pod: urania@pta.edu.pl lub tel. 698 55 61 61
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Fot. Jan Urbañski,
astrobaza w Radziejowie

F  nasz adres e-mailowy: urania@pta.edu.pl

Dwumiesiêcznik Urania do nabycia w:
— ksiêgarniach EMPiK na terenie ca³ego kraju
— salonach Delta Optical (Warszawa, Al. Jana Paw³a II 19, Gdañsk, ul. Grunwaldzka 40/9, Katowice, ul. Uniwersytecka 13)
— salonie Astrokrak – Kraków, ul. Mogilska 51
— planetariach w Chorzowie, Grudzi¹dzu, Olsztynie i Toruniu
— siedzibie PTMA w Krakowie, ul. Miodowa 13/35
— Ksiêgarni Skarbnica – Kraków, Nowa Huta, Osiedle Centrum C bl.1, www.skarbnica.krakow.pl
— Ksiêgarni Exlibris – Legnica, ul. Z³otoryjska 23, http://exlibris.osdw.pl


	Urania 4/2012
	Słowo wstępne do numeru
	Dawno temu w Uranii
	Spis treści
	20 lat OGLE: OGLE w OG(ó)LE
	20 lat OGLE: Dwie dekady zalotnego zerkania
	20 lat OGLE: Planety z mikrosoczewek
	Polska chce podbijać Kosmos
	Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
	Europa patrzy na Europę z orbity
	Polska droga do ESA
	ESO wybuduje największy teleskop na świecie
	W skrócie
	Namibia - astrofotograficzne Eldorado
	Galeria: Wyniki konkursu AstroCamera 2012
	Nowe czasopisma na rynku: Astronomia Amatorska
	Nowe czasopisma na rynku: Astronautilus
	Circulos meos: Fryzury Alberta Einsteina
	W skrócie
	Ciekawe strony internetowe
	Poczta
	Kalendarz astronomiczny: kwiecień-maj 2012
	Polecamy do obserwacji: Maksimum Perseidów
	Spójrz w niebo - meteory
	Hybris i Niobe dwie sekundy za planetoidą!
	Relaks
	Koniec - okładka



